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 185414. היעשי
 יִמיִּב םֶלָשּוְרִיִו הָדּוהְי-לֲע הֶזָח רֶׁשֲא ץֹומָאדןְב ּוהָיִעַשְי ןוזחי 1

 :הֶדּוהְי .יכלמ ּוהָיִקְזִחִי זָחֶא םָתֹי ּוהָיזְע
 רֵּבְּד הָוהְי יִּכ ץֶרָא יִניְזַאַהְו םימש ְֵמְׁש

 יב ּעׁשּפ םֵהְו יִתְמֹורְ יְיָ
 ויִלָעְּב םּוָבֲא רֹומֲחְו ּוהַגְק רוש עֶדי

 :ןגוּבְתַה אֶל יִמַע עַדָי אֵל לֵאָרְׂשִ
 םיִתיִתְׁשַמ םיִנְּב םיִעָרְמ ערָז ןֹוָע דָבָּכ םע, אטח ימיה

 :ירֹוחָא ּורֹזְני לֶאָרְׂשִי ׁשֹדָקזתֶא ּוָצֲאָנ .הֹוהְי-תֶא ּובָזֲע
 :ינּד בָבָל"לָבְו יֵלֲחָל ׁשֹאָרלְּכ הָרְס ּופיִסּוּת רוע ּּכִת הָמ לע
 הָיְרְמ הָּבַמּו הָרּוּבַחְו עצְּפ םתָמ ובא שאר"דעו לֶגָריףּכִמי

 :ןֶמָשַּב הָבְּכְר אָלְו ּושָבָח אָלְו ורזראל |
 םֶכּדְגְנְל םֶכְתַמְדַא שֶא תוָפְרְש יםָכיֵרֲע הָמְמִׁש םֶכְצְרֶא

 :"םיִרְז תַכַּפַהַמִּכ הָמַמְשּו ּהַתֹא .םיִלְכא םיִרְז

 :הָרּוצנ ריִעָּכ הָשְקִמְב הָנּולְמּכ םֶרָבְב הָבְסֶּכ ןויצ-תב הָרְתֹוְנו

 טַעְמְּ "דיִרָש ּונל ריתוה תֹואָבְצ הָוהְי ו ול
 ס | ּוניִמְּ הרמעל ניי םֶדְסַּ
 םֶדֶס 3 הָוהְי-רְבְד ּועָמָש וס

 הָוהְי רמאי םכיֵחְבז"בְ | השלל

 םיִאיִרמ בֶלתְו םיִליִא תולע יתְעְבָש
 :יִּתְצְפִח אֶל םיִדּותַעְו םיִשָּבְכּו םיִרָּפ םדְו

 יגְפ תֹוֲאָל ּואֹבָת יִּכי*
 :יִרצִח סְמְר .םֵבְדיִמ תא ׁשּקְב"יִמ

 Cp 1, 4 63 300155 68 יִּמְעְו | 4° <6£; prps kN ורוני al'א ּנסנ|51?
 דע cf( ש 79,5)|| 6 1? םּתַמ; 1 םיִמָת (מ וב 'א >6%5*) | 7 * 40185 613 'עְו ן 1

 םדס | 8 1 5+ הָרּוצְנ (ג רוצ) | ף >6884 | זז >6 || ז2 115 6 3) תזאְרְל
‘Biblia. 36 



 554 היעשי 30—1,13

 יִל איָה הָבַעוְת תְרַטק אוָשדתַחְנְִמ איֵבָה ּופיִסֹות אָליג
 :הָרָצעֶו וא לכואדאל אָרְקִמ אָרְק תָּבְׁשְו שֶָח
 יִׁשְפַנ הָאְנְׂש םֶכיֵדֲעֹומּו םֶכיִׁשְדָח

 :אָשְנ יִתֲאלנ תרָמל יִלְע וי
 םָּכִמ יניע םיִלָעַא םֶכיּפַּכ םֶכְׂשרְפְבוי5

 עֶמְׂש יִנְניִא | הָּלְפִת ּּבְרתְיכ ג
 ּופָּזַה ּוצֲחַריֿפ :ּואְלְמ םיִמָּד םֶכיִדָי
 יניע דֶגָּנִמ םֶביִלְלעַמ עֶר ּוריִסַה
 ץומח ּורשא טָּפָשִמ ּושְרִּד בָטיַה ודמי :ַעְרָה ולח
 ם :הָנְמְלא ּוביִר םותָי מָפְׁש

 הָוהְי רמאי הָחְכָּנַנְו אנובְלי

 וניִּבְלַי גְלָשַּכ יםיִנְׁשִּכ םֶכיִאָמֲח ּויְהְידַא
 :ּוָהְי רָמָעּכ עֶגּוּתכ ּומיָנָאַחֹיםֲא

 :ּולכאת ץֶרַאָה בוט םָּתְעַמְׁשּו ּובאּת"טָאיפ
 סם  ורָּבַּד הָוהְי יִּפ יִּכ ּולְּכַאְּת בֶרֶח םָתיְִמּו ָנֲאָמְּתדָאְו>

 :םיְִצרְמ הָתעְו ּהָּ ₪ קָדְע טָּפְשמ יִתאלמ
 :םִוָמַּב לּוהְמ ָאְבְס םיִניִסְל הָיָה ְּךפְסַּכי
 םיִנֹמְלַׁש ףַדרְו דחש בהא ולב םיִבָּנַּג יִרְבַחְו םיִּרְרוס ירש

 ןכל4 :םָהיֵלֲא אֹובידאְל הָנֲמְלַא ביִרְו ּוטפָשי אל םֹותָי
 לֵאְָׂשִי ריִבֲא תֹואָבְצ הָיהְי ןּודָאָה םֵאְנ
 :יִבֹוִאַמ הַמְקִנֲאְו יֵּרָצִמ םֵחָנֲא יָה

 :ְיְליִדְּב-לָּכ הָריִסֲאְו ְּךִיָגיִס רּבַּכ ףֶרצַאְו ךילע ידי הָביִשָאְו5
 הָלְחְּתַבְּ ָךיצעיְו הָנשאַרְבַּכ ּךיַטֶפְש הָביִׁשֲאְופ

 :הָנָמָאְג הירק קֶדָצַה ריע ָל ארקי ןכדירחא

 :הָקָרָצִּב ָהיֵבְׁשְו הָרֶפִת טָּפְשַמְּב ןוֶיִציז
 :ּולְכִי הָוהְי יִבְזְְו .וּדחְי םיִאָּטַחְו םיִעָשִּפ רֶבָשְול

 .ּוםָּתְרַחְּב רֶׁשֲא תֹננַהַמּורְּפַחַהו םָּתְדַמֲח רֶׁשֲא םיליִאְמושבי ב9
 =< !הָל ןיא םיִמְדרֶשַא הָנְנְכּ הָלֲ תלבנ הָלֵאַּכ ּויִהְת יִּכ"

17 6€30 ying; 1 prb 48 | 18 * 4155 6954 יִנָשַּכ | ? mlt MSS Vrs DN}| 
 | היבְׁשיְו  ppsןֹויַצ | 25 1 + רָּכַּב | 26 3:55 'חא) | 27 68 היבש; + 6% 21
2g I prb c 3MSS 8 WD (63 postea Tn) | 30 5oMSS הילע 
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 ץִֹציִנְל ּולֵעְפּו  תֶרעְנל ןסֶחָה הָיַהְי
 פ  הָּבַכְמ ןיִאְו יָּדְחִי םֵהיֵנְׁש ּוָרעָבּ

 והָיָהְוי םְָׁשּוריִו הָדּוהְי-לַע ץֹומֲאָּב ּוהָיטשְו הָוֶח רָשַא רֶבּדַהי ל
 הָוהְיַיתיּב רָה  הָיָהְי ןוכָנ םיִמָיַה תיִרְחְאְּב
 תָעָבְּנִמ אָשַנְו םיִרָהֶה שאָרְב
 ּורָמָאְ . םיפר םימע לָהּ , :םִוּגַה"ְלְּכ ויֵלֵא ּוְרַהְנְו

 יתר הָבלגְו כר וניו
 :םֶקָשּוְיִמ הָוהְיְדרְבְרּו הֶרּות אָצַת ןויצמ יִּ
 םיִבר םיּמַעָל חיִכּוהְו .םיוגה ןיּב טפָשְו+

 תורָמְזִמְל םֶהיֵתֹותיִנֲחו םִיִּתָאָל םָתֹובְרַח ּותְּתְכְו
 פ | :הָמָחְלְמ דוע ּודְמְלידאְלְ בֶרָח ווגלֶא ווג אָשיהאל
 :הָוהְי רוָאְּב הָבְלִגְ וכל .בקעי תי

 בקעי תיִּב יִּדמַע הָּתְׁשַטְי יב |
 :ּוקיפְׂשִי םיִרְכָנ יִדְליִבּו םיִּתְשְלָּפַּ םיִנְנְ יםדקמ לאל יב
 ויַתְרְצֶאְל הָצְק ןיִאְו בֵהָזְו ףַסָּכ ֹוצְרַא אָלַמַּתַז

 "ויַתְבַּכְרמל הָצְק ןיִאְו םיִסּוס וצרא אָלַמַּתַו

 וחש ידי הָשַעְמְל םיִלילֲא וְָּרא אֵלָמּת
 :ויִתַעַּבְצֶא ּוׂשְע רֶׁשֲאַל
 :יםָהָל אָׂשְּת-לַאְוי ׁשיִא-לּפְׁשי םָדָא תש
 :יֹונאַג רֵדֲהַמּו הוהְידַחּֿפ יֵנַּפִמ רַפָעַּב ןַמָשַהְ רּוצַב אוב

 םיִשְגַ ור חַשְו לָפָש םֶָא תוהְבַג יניעיי
 ס  :אוהה םִתּב בל הָוהְי בָגָשִנְ
 םָרְו הָאּגלִּכ לע תֹוָאָבְצ הָוהיל םוי יי
 :לֿפְׁשְו אָׂשְנ"לָּכ לע

 | ןׁשְּבַה יִגּולֲא-לָּכ לו םיִאְׂשַּנַהְו םיִמְרָהי ןֹונְבְלַהיזרַאלּכ לעֶוי
 :תֹואְִׂנַה תֹוָעְבָנַה"לְּכ לַעְו םיָמָרָה םיָרָהָה"ָּכ לַעְו+
 :הָרּוצְב הָמֹוח"לְּכ לעְו ַּתְבָנ לָּדְנַמלָּכ לַעְוי5

 בז 1 ? ולָעַפּו, גו ולַעַבּו | ספ 2, 2 * >6 || * 6+םיִהלֲא תיַבּ ומ ? יַבּו
  | 6 = 1 fit (cf 64) WOאל]  | 4 ca 5oMSSלאו  | 3 ca 30MSS Vrsּוניֵהלֲא

 [ ומע-תֶא || * ג םיִמְסק (ג1 םֶסְקמ טו םדְקֶמ םימסק) וי | ? יִדְבַו | 8 1 8 הָו--
g = prb crrp (? ex 18) | ro ins ₪1 ץֶרֶאָה ץרעל ומּוקְּב 6 19 | פַׁש 

(vel v Ira = 17a?) | 12 16 6* ּהבָנְו | 13 "* ? 406, 6 14 || 14 <6%%(69, | 4 

36* 



 556 היעשי - 3,10—2,16

 :הְָּמֲחַה תֹתַכְׂש-לְּכ לַעְו ׁשיִׁשְרַּת תּיְנֲאדלְּכ לַעְוי6
 םיִׁשְנַא םּוָר לֵפְׁשו םֶדָאָה תּוֲהְבַּנ חַשְויל

 :אּוָהַה םּוּּב .ּרַבְל הָוהְי בָּגֶשנְ
 ְּלֲחִי ליְִּכ םיִליִלָאָהְוי

 רַפְע תוְלְחְמְבּו םיִרְצ תוְרָעְמְּב ּואְבּופ

 יץֶרֶאָה ץֶרעל ומּוקְּב ּונּואָנ רדָהְמּו הוהְי דַחָפ יֵנְפִמ
 בָהְז ליִלֲא תֶאְו ֹופְסכ ילילָא תַא םֶנָאָה ְךיֶלֶׁשי אּוהַה םָיַבײ
 :םיִפְלַטְעְלְו 'תורפ רֶּפְחְל תחְּתְשְהְל וליוׂשָע רֶׁשֲא

 םיִעְלִסַה יִפַעְסְבּו םיִרָצַה תֹוָרְקְנִּב אובֶליי =
 :ץֶראַה ץךעל ומּוקַּב ונואָּג רַדַהָמּו הוהְ דַחַּפ יֵנְּפִמ

 פ :אּוה בָׁשֲחְנ הָמְב יִּכ וּפַאְּב הָמָשִנ רֶׁשֲא םָרֶאָהְןַמ םֶכָלּוָלְדַחי>
 הֶדּוהיִמּ םלׁשּוריִמ ריֵפַמ תֹואָבְצ הָוהְי ןּודֲאָה הֵּגִה יִּכי

 :יםִיָמְועְׁשִמ לָכְו םֶחָלְועְׁשִמ לָּפי הָנֲעְׁשמּו ןָעָשַמ
 :ןקַו םסקו איִבְנְו טפוש הָמֲחְלִמ ׁשיִאְו רָב
 :שחל ןוכְנּו "םיִשְרַח םכחו' ץַעויְו םיִנָפ אּושְנּו יםיִשְמְחְרֶש
 :םָבולְׁשְמִי םיִלּולְעְתְו םָהיִרָש םיִרָעְנ יִּתַתְגְוי

 ּוהָעַרְּב ׁשיִאְו ׁשיֶאְּב שיִא םֶעָה ׂשּגְנְו
 :רָּבְכנַּב הָלקנַהְו ןֵקְִּב רֵעַּבַה ּובָהְרי
 ּונל-היהת ןיצק .הָכְ הלמש ויָבָא תִיִּב ֹויָחָאְּב ׁשיִא ׁשּפְתויהיָכ

 :'ִּדָדָי תחת יתאַָה הָלְכַמַהְו
 רמאלואוָהַה םויַב אָׂשְי

 הָלְמְש ןיִאְו םֶחָל ןיִא יִתיִבְבּו שבח הָיָהָאדאְל
 :םע ןיצק יִנמיִשְת אל

 לַפְנ הָדּוהְִו םלׁשור הָלְׁשכ יב
 :ֹוְדּובְכ יֿנֲע תורְמל הָוהילֶא םהיללעמו םָנֹוׁשְל"יִכ

 ּודָחַכ אל ּודיְגַה םִיְסִּכ םֶתאָּטַחְי םֶּב הָתְנֲע םֶהיֵגְּפ תֶבְּכַהַי
 :הָעָר םֶהָל ָלְמָניִּכ םָׁשְפַנְל וא

 :ולכאי םֶהיִלָלַעַמ יִרְפיִּכ  בומדיּכ קיִדצ ּוְָמִאי
(cf Jon 1,5) | 8 1?15—, cf ad 19 || 1g 1 fit (cf 10) 3N3]תּוניִפְס  prps16  

1c 6* nwy | °* 0 guapgapwe; 1 niלַחֲפרְרו | vs22>6° | Cp3,20°  
 = fit crrp (vel add?) | 3 * prps Dn | 6% 1? םֶכָחְו | 5 855 שגנו |

  | 8 1יִתָלָכֲאַמּו; 14 | * 3355 0 ךידי | 7 6 הָיְהָא  (mm cs) | 6הל 6%
 .B | 9 prb add || ro 1 prb WNנ'  prpsיניע; 155
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2-4 JESAIA 557 

 ול הֶׂשֲעַי ּויָרָו לומְגְיְּכ עָר עָשְרֶל יפי
 וב ּולָשָמ םיִשָנְו לַלועְמ ויָשְנְנ יִמַעיְ

 פ ּּעְלַּב ףיַתחרא רָדְנ םיִעָתִמ יִרְשאָמ למע
 :םימע ןיִדְל דָמֹעְו הָוהְי ביִרָל בָצָנ

 ויִרָשְו וָּמַע יגְקזזסע אובְי טָּפָשָמְּב הָוהְי+
 :םֶביִּתְבְּב יִנעָה תֶלְּנ םֶרְכַה םָּתְרעִּב םֶּתַאְ

 ּונָחְמִת םיִינע יִנָּפּו .ימַע ּוָמְּכִדְּת יםֶכְלַמי
 פ | :'תוָאְבְצ הָוהְי יִנדַאדםָאְ

 ןויִצ תֹונְּב ּוהָבְג יִּב ןענ  הֶוהְי רָמאָיַי
 םיגיע 'תוְרְקַשְמְו ןורֶנ 'תָווָטְב הָנָכַלִּתַ
 :הָנְסַכעֶּת םֶהיֵלְנַרְבּו הָנָכְלַּת ףופַטְו ךולָה

 פ  :הָרְעְי ֵהְתָּפ הנהְִו ןײצ תֹונְּב דקְדְק יָנֹדֲא הָּפְׂשְויז
 :םיִנרֲהְׂשַהְוםיִסיֵבְׁשַהְןםיִפְכֲעָה תָרֲאְפִּת תֶא ינֲֹא ריָסָי אּוהַה םויַּביצ
 יֵּתְבּו םיִרְׁשקַהְו תודָעְצַהְו םיָרֲאְּפַה = :תֹולֲעְרָהְו תֹוִרְׁשַהְו תֹופְטְנַהיִ
 תֹופָטֲעמַהְו תֹוצָלֲחַמַה = :ףֶאָה יִמְזַנְו תֹועְּבַטַה=י :םיִׁשָחְלַהְו ׁשֶפָנַה
 :םיִדיִדְרָהְו תֹופיִנְצַהְו םיִניִדְּפַהְו םיִנְלנַה* :םיִמיִרֲחַהְו תֹוֲחְפְטִַּהְ
 | הָיָסְו+

 הָּפְקַנ הָבֹגֲח תַחַתְו הָיְהְי קמ םָשּב תַחַת
 קָׂש תֶרְנֲחִמ ליִניִתְּפ תַחָתְי הָחְרְק הָשקִמ הָשַעִמ תַמַתְ
 | :יִפְו תַחַת יָּכ
 :הָמְחְלִמַּב ּךַתְרּובְנּו ולּפו בֶרָחּב ךיָתמ

 :בֵׁשַת ץֶרֶאְל הָסָפִגְו ָהיָחָתּפ לְבִאְו וגאְו |
 רמאל | אּוהה םוָּיּב דָמֶא שיִאְּב םיִשָנ עַבָש ּוקיזָחֶהְוי 4

 ףֶסא ּונילָע ֶמש אָרְקְי קו שָּבְלַנ ונָתְלְמשְו לּכאנ ּונָמְחל
 פ ּונְתָּפְרח דובְכְלּו יִבַצְל הוהְי חַמַצ ּהיָהְי אּוהַה םִיַּבי

 :לֶאְרְקִו תַטיִלָפל תֶרֶאְפְַלּו ןוָמְנְל ץֶרָאָה יִבְפּ
 בּותּכַהלָּכ ול רָמָאְי שודק םלֶשּוריּב רֶתוּנַהְו ןויִצְּב רָאְשַּנַהי הָיָהְ
 יִמְדדתֶאְו ןויִצדתוְנֶּב תֶאצ תא יִנדַא ץֶחְרו םָאי :םֶלְשּוְריִּב םיִחל
 12 6 0 םישנו | 13 16 68 ומע | 15 * 0 םכלדהמ | ** >09*6) | 6 *0
 תויִטנ, א תווטְנ | ? תonn j MSS 8 | 17. 18 mlt MSS nin || 17 * Orהתַּפ;

  [cfםיִניִלְּגַהְ  6 diapavil Aakwvikd (prpsה(;  | 23 ca 7oMSSןֶהַתַּפְרִח ₪ |
bab. gu/inu)) | 244 8 תחתהיכ | Cp 4, 1 32MSS Vrs 1Jלתי—. 



 558 היעשי 4,5- 3

 לע הָיהְי "אְרְבּוי :רֶעְּב חּוְרְבּו טָּפְשִמ חּרְּב ּהָּבְרִקִמ חיְִי םֶלָשּורְי
 הָבָהְל שא הַנְנְו ןְׁשֲעְו םָמֹוי  ןֶנָע 'ָהֶאְרְקִמלַעְו ןויצדרה ןוכְמדלּכ
 בֶרְתִמ "םָמּוידלצְל יִהָיְהִת 'הּכְסְול :הָּתִח ידֹוָבכ"ָּכ-לע יכ הָליְל
 :רטֶמִמּו םֶרְּזִמ רותְסַמְלּו ּהָסֶחַמְלּ

 ומכל יִדּוד תֶריש ידידי אָּג הָריִשֶאי 5
 :ןְמְׁשְּב ןְרָקְּב = יָדידיל הָיָה םֶרּ
 קרש ּוהֲעָׁשַו ּוהָלָקסִיְ ּוהָקּזַעְיוי

 וְּב בֵצָח בָק-םנְו וכותְּב לָּדִנִמ ןֶביַו
 הָּתַעְו :םיִשָאְּב שעיו םיִבָנַע תושעל וקיו
 :יִמָרּכ ןיִבּו .יִניִּ אָנוטְפש הָדּוהְי שיאו םלָשּור בשוי
 וב יִתיִׂשֲע אלו ימְרַכְל - דוע .תושעְל-הַמי

 :םיִשָאְּב שעיו : םיִבָנע תושעל תיוק עודמ
 יִמְרַכְל הֵׂשע יִנֲא-רְׁשַא תֶא םֶכְתִא אֵּנ"הָעיִדֹוא הָּתַעְו <
 :סַמְרִמְל הָיָהְו וְרַדִ ץרפ ₪ הָיָה ּותָכּושמ רַסָה /

 תש רימְש הָלעְו רֹדֲַי אָלְו מ אל .הָתְב ּוהתישאוי
 ממ ויל רימה. הַא םיִבַה לעֶ |
 'ויעושעש עט הּוהְי שיִאְו לֵאָרְׂשִי תיִּב תֹואָבצ הָוהְי םֶרכ יִּכ7

 ס + והָקְעִצ הָּגִהְו הקר חַּפְשִמ הֵּנַהְו טָּפְׁשַמְל ויו
 ּוביִרְקִי הָדָשְב הָרָש תַיַבְּב תב יעינמ יוה*
 ץֶרָאָה בֶרָקְּ םֶכְַּבְל ו דע
 א-םַא תֹוָאָבְצ הֹוהְי יִנְזֲאְּבִל

 :בֵׁשֹוי ןיִאמ םיִבֹוטְו םיִלֹדָנ יָה המשל םִיֵּבַר םיִּתּב

 ס הָפיִא הֶׂשֲעָירֶמֲהעֶרְוְו תָחֶאתַּב שי םֶָיִּדמצ תֶרָׂשעיִכי
 .!םקילדי ןיָי ףָׁשנב יֵרָחֶאְמ ופי רָבַׁש רֶקְּבב יִמיֵּכְׁשִמ יוהי

 םֶהיִּתְׁשִמ ןִיֵיְו ליִלֲחְו ףִּת לָבָנְו רֹונַכ הָיָהְוִי
 :ואר רך אל ויָדָי הָשְעַמּו טיב אל הָוהְי לַעַּפ תֶאְו
 תעָדילְּבִמ ימע הל ןְבָלי

 :אָמְצ הַחֹצ ֹונֹומֲהְו בָעְר יֵתְמ ודובְכּו
 5 5186 64 אָבּו | ל 6ג 50155 ₪06 ָהיִא-- (6 ָהיַשְרְגִמ ?) | 5 לכ >5

(cf 6A) || 6 ° prpsדובכ לָּכ || = קעמפ + הָּכְסְ הָּפִח הוהי 'דובְּ  (Norzi); 1 prb 
g 624 ikovcen rdp; ins prbדל ||  Cp 5, 4 2MSS Vrsהָיָהְו || * 41? ₪6) |  

 66 עמשנ 'ל) עָבשנ ןַכְל cf( 22,14); זק יִנדאָּב (2- dסומנמuוומ) קצס ינואב |
(Dt 32,24).המ  prps2 יִתַמ; M5Sז3  
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 קֶחיִלְבִל ָהיִפ הָרַעָפּו הָׁשְפַנ לואָש הָביִחְרַה כָל
 :ּהָּב זלעְו ּהָנּואָשּג הנּומַהְו ּהָרְדַה דריו

 :הָנְלּפשִת םיִהבְג יגיעו ׁשיֶא-לּפְשו םָרֶא תשיצ
 :הָקָרְצִּב שָּדְקִנ שודְקַה לֶאְהְו טָּפְשַמְּב תֹוֲאָבְצ הָוהְי ּהֵּבְנַויֿפ |

 ס | ּולָבאי םיִרֶּג םיִחַמ תוְבְרֶחְו םֶרְבְדַּכ םיִשְבְכ ּועְרְויז
 ַח יהָלְנעֶה 'תובעכו אושה יִלְבְחְּב ןֹוָעָה יֵכְׁשִמ וה =

 הָאְרִג ןעֶמְל ּוהָשעִמ הָׁשיָחָי ירקַמְי םיִָמְָהי
 5 הָעְקְִו לָאְרְשְי שוָדְק תצע הָאּובְתְו ברקת

 עֶר בוטלו בֹוט עֶרָל םיִרָמְאָה יוהי
 ס:רַמְל קֹותָמּו קֹותָמְל רמ םיִמָׂש ךשחלרואְו לואל ּךָשַח םיִמָש

 ס - םיִנובָנ םֶהיִנָּפ דָנָנְו םָהיִניעְּב םיִמְכֲח יוהי
 :רכָש ּךְסִמְל ליַחְדיִשְנַאְו ןיָי תוּתָשְל םיִרֹּבִנ וה
 ם - ּּונָּמִמ ּוריִסָי .םיֶקיִּדּע תֶקְדַצְו דַחֶש בקע עַשְר יָקיִּדְצַמ 3

 הָּפְרִי הָבָהָל ששַחְו שא ןושְל שק לכַאכ כָל
 הלעי ק קבֲאַּכ םֵחְרְּפּו הָיְהִי קמּכ םָׁשְרָׁש .

 ּוצֲאְנ לֵאָרְׂשִי-ׁשֹודְק תַרְמֲא תֶאְו תֹואָבְצ הוהְי תַרּוּת תַא ּוסֲאָמיִּכ

 והיו ויִלָע וָדָי טו ומַעְּב הָוהָייְפַא .הָרָח ןכילעיצ
 תוצּוח בֶרָקְּב הָחִּּשַּכ םֶתָלְבַנ יִהְּתַו םיִרָהָה גרי
 :היּוטְנ ודי דוָעְו ופא בָש-אל תאזדלֶכְּב

 ץֶרָאָה הצקמ ול קרש קוחְרמ םיוגל סָנאָשְנְוא
 :אֹובְי לק הָרהְמ הֵּנַהְו

 ןשי אָלְו בי אֶל וב לשוכְיִאְו ףֶיָעְְיִא
 :ויִלָעְג ךוְרָש קָּתַנ אָלְו ויָצָלַח רוזֶא חַּתְפִנ אָלְ

 תֹוָכְרְּ ויתּתְׁשלְְ םיִנּונָש ֹויִצְח רֶׁשֲא5
 :הָפּופּכ ויִלּנְַנְו ּובָשחָנ רַצַּכ ֹויָסּוס תֹוָחְרַ

 םהָניְו םיִריָפכַּכ אש איִבְלּ ל הָנָאְש
 :ליִצמ ןיִאְו .טיִלְפִיְנ ףֶרַט זחאיו

 םִידתַמַהְנִּכ אּוָהַה םויַּב ויָלָע םֶהְנָיְו
 פ = :"ָהיִפיִרעְּב ךָשָח ירֹואְו רצ ךשחי-הָּגַהְ ץראל טַּבְנְוי

 16 & 22 7 | :7 6 םִיָדְג ( ₪1 [ct תֹובָרֲחְו?) || 18 * prקפ הָלְנעֶה ;.רֹוׁשַה |
i 24 8 p30—25 | כ trsp post155 684 קיִּדַצ  c paucל 141185 'ִבּו | 23 1  

sic 8; mlt MSS W | 29 Q26 1? 7 -זול | 28  || ro,4; ante 25 exc vs nonn 

 גַאשי K גַאְׁשְו | ףס **1 רואְו רצ ךשח || ל ?1 םיִפ-- (צ6] ? הָיָפ-)



 560 היעשי 7,3—6,1

 אָּפְּכ"לע בֵׁשי ינדַא-תֶא הָאְרָאְו הינע ְךֶלֶמַה תומ-תַנְׁשְּבי 6
 ול לַעמִמ ו םיִרְמְ םיִמְרְׂש ּולָכיֵהֲהיתֶא םיִאָלְמ ויָלּוׁשְו אָשְנְו םֶר
 הָּסכִי םִיַּתְׁשִבּו ויָנְפ 2 דָחֶא םִיפָנְּכ שָש םִיָפִנְּכ שש
 רַמָאְו הָזלֶא הַז אָרְקְוי :ףפועי םִּתְׁשִבּו ויִלְגַ

 :וךובְכ ץֶרָאָהלָכ יאְלִמ תֹוָאָבְצ הָוהְי "שורק שוקו שורק"
 רמאו5 :ןָשָע אָלְמִי תִיָּבַהְו אָרוקַה לוק םיִּפָפַה תוָמַא עניו

 יִכְנָא םיִתפָשאַמְט ׁשיִא יִּכ יִתיִמְדְנדיִכ ילדיו

 בי יִכְנָא תת אָמְמ"םַע ךֹותָבּו
 :יניֵע ּואָר תֹואָבצ הוה ךלּמַה"תֶא יִּ

 לַעָמ חְקֶל םִיַתָקְלָמְּב הָּפְצִר ְדיְבּו םיפְרׂשַה- ןמ דָחֶא יל ףֶעַיוֿ
 מא יֿפ-לֲע עֶניוז ובזה

 | זרָּפְכּת ךִתאמְו ךגֹוע רָסְ ְךיִתְפְש-לע הָו עֶגְנ הָּגַ
 ּונְלדְלִי יָמּו חַלְׁשֲא יִמדתֶא רַמֹא יִנֲֹא לּוכתֶא עַמְשֶאְול

 הוה םעָל ָתְרמָאְו דק רמי :ינֲחלׁש יִנְנַה רַמאָ
 ּועֶדַּת"לַאְו ואָר ּוָאְרּו ּוניִבְּת"לַאָו עומש ּוָעְמַש

 עָשַה ויָניעְו דֵּבְכַה וינְוֲאְו הָּזה םַעָהבִל ןַמָׁשַהיפ
 ל אָּפָרְו בֵׁשְו ןיִבְנ וְבּו עֶפְׁשִי וינְזָאָבּו יָניֲעְב הָאְריְָּ

 5 רֶמאיַו ינֹדַא יֵתָמ-דֲע רֿמאָויז
 בוי ןיִאָמ םיִָע ּואָש"םָא שא דע
 :הָמָמְׁש הֵאְׁשּת הָמְדֲאָהְו םֶרָא ןיִאַמ םיִּתְבּ

 :ץֶרֲאָה בֶרָקּב הָבּזֲעֶה הָּנַרְו םֶדֲאָהתֶא הוהְי קֶחרְוַ
 ףּולֲאָכְו הָלֵאַּכ רעֶבְל הָתְיֲהְו הָבׁשְו הירשע ּהָּב דועְוּ

 פ | !'הֶּתְבַצַמ שדק ערי יטב תֶבַצִמ תָבְלָשְב רֶׁשֲא
 = ןיִצְר הָלֲע הוה ְּךֶלֶמ הידען םתּויְְּב זַחָא יֵמיִּב יהי ל

 = ָתְיְלָע הַמָחְלַמל םלָשּורְי לאְרשיזדלמ והְיְלמְרְּ חקָפּו םֶרא-ְּךַלַמ
 "לע םֶרֶא החג רמאל יי דוָד תיִבְל דניוע :יָהיֵלֲע םֶחָּלִהְל ֵלָכָי אָלְו

 ב 3

 ס ַחּוְרִדיִנָּפִמ רַעְידיִצִע עונְּכ ומע בבל בָבֶל עניו םִיָרַפֲא
 בּוְׁשי רַאְׁשּו הָּתַא זַמֶא תארקל אָנ"ֹאֵצ ףהיעָשידלֶא ּהָוהְי רַמאיצ
 :סבוכ הנׂש תָלָסִמלֶא הָניִָעָה הָבְרְּבַה תלְטּת הָצְקלֶא ךְנּב
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742 JESAIA 561 

 ִנְׁשִמ ךרנ"לַא ְבָבְלּו אָריִּתְלַא טֶקֶשהְו רַפָשַה ולא ָתְרַמָאְוי
 :ּוהְיְלַמְרְרְבּו םֶרַאְו ןיצְר ףָאירָחָּב הָלֶאָה םיִנשַעָה םיִדּואָה תב
 הלַע< :רמאָל והָיְלַמְר"ְבּו םיִרְפֶאה הָעְר םֶרַא ָיְָע ץֶעְודיִכ ןעל
 ךןֶּב תֶא ּהָכֹותְּב ךָלָמ ךיִלְמִנְו ונִיְלַא הָּנַעקְבִנְו יהנִציִקְנּו הָדּוהיִב
 | פס לֶאְבָמ

 :הָיְהְת אָלְו םּוקְת אל הָוהְי יִגֹרֲא רַמֲא הכל
 ןיִצְר קְׂשַָּד ׁשֹאָרְו קֶשָּמּד םֶרֶא שאר כ

 :םַעָמ םִיָרְפֲא תַחַי הָנׁש ׂשֵמֲחְו םיִשש דועְבּו
 ּוהָיְלַמְד"ָּב ןֹורְמְׁש ׁשאָרְו ןֹוְמְׁש םִיֹרָפָא ׁשאָרְפ
 פ  ּנָמָאַת אָל "יִּכ ּונימאת אָל םַא

 הָוהְי םעמ תוא ָךְללאָשיי :רָמאל דָחֶאדלֶא רד הָוהְי ףֶסּוְיַו
 לָאְׁשָא-אל ּוָחֲא רָמאַוי* :הָלָעָמְל ּהּבְנַה וא הָלֶּמְש קָמְעַה ְּךיָהלֶא
 םָּכִמ טַעְמַה דֶוָּב תיב אָנּועְמש רֶמאיַוי :הָנהְידתֶא הָּפַנַאאְלְ
 םָכָכ אּוָה יינדַא ןֵּתו ןֵכְליי :יָהלֲא-תֶא םֶג ּואָלַת יִּכ םיִשְנַא תואְלַה
 הֶאָמָח י5 :לֵא ּונָמִע ֹומָׁש "תארקו ןּב תֶדָליִו הָרֶה "הַמְלַעָה הָּגַה תא
 רעגה עַדָי םֶרָמַּב 6 :בֹוטַּב רוָחְבּו עָרֶּב סואמ וְעַל לכאי שבדו

1 

 יִנָש יִנָּפַמ ץֶק הָּתַא רֶׁשֲא הָמְדֲאָה ָבועַּת בּוטּב רָחְבּו עֶרֶּב םֹוָאָמ
 רׁשֲא םיִמָי ְךיִבָא תיָּב"לעו 5 ףמע- -לעו יל הָוהְי איביי :ָהיִבְלִמ
 * 0 ץירּושא ב תֶאי הָדּוהְי לעמ םִיַרְפָא"רּוס םימְל ּואָבדאְל

 . בּובְּזל ּהָוהְי קְרָשְי אּוּהַה םִיַּבוהְיָהְויא
 וׁשֲא ץְרָאַּב רֶׁשֲא הובלו םִיָרְצִמ יִראָי הָצְקִּב רֶׁשֲא

 םִיֲעְלָּסַה יִקיִקְנְבּו תוּתַּבַה ילחנְּב םֶלְכ ּוחְנְו ּואָבּויפ
 :םיִללֲהּנַה לכבו םיִצּוצַעַּגַה כב

 ירּוׁשֲא ְךֶלֶמּבי רָהָנ יֵרְבֲעְב הָריִכְׂשַהרַעּתְּב יָנֲֹא חַלני אּוהַה םַּבפ

 ס הפס ןאַהיתֶא םגָו םִָלָָֹה רַעָשְו שארָהתֶא
 :ןאָציִּתְׁשּו רָקְּב תלְגָע ׁשיִאדהָּיַחְי אּוָהַה םִיּב הָיָה
 הֶאְמֲח לכאײ בָלָח תֹושע בֶרַמ הָיָהְוי

 :ץֶרֲאָה בֶרָקְּב רֵתּונַה-לְּכ לַכאי ׁשֵבְדּו הָאְמָחְידיּכ
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 562 היעשי 8,13—7,23

 אּוהַה םִויַּב הָיָהְו

 ףֵּסכ ףֲאְּב ןּפַג ָלֲא םֵׁשהְיִהי רׁשֲא = םֹוקְמ"ִלְכ הָיָה
 :הָיְהִי תָֹׁשַלְו ריִמָׁשִל

 ץֶרָאָה"לְכ ָיְהִּת תֹוׁשְו ריִמְׁשִיִכ הָּמַׁש אבי תֶׁשָקבּו םיִצֲחַב
 ןּוררֲעַי ּדעַמַּב רֶׁשֲא םיִרְהָה לָכְ

 תִיָשְו ריִמָש תֶאְרִי הָּמָׁש אֹובְת"אְל
 פ | :הָש סַמְרִמְלּו רוש חַלֶשַמְל הָיְהְ
 ׁשֹונֲא טְרֲחְּב ֹוָלָע בָתְכּו לוָדָנ ןויֶג ףלדחק יִלָא הָוהְי מאי 8

 ןקפה הָיִרוא תַא םיִנְמָאְג םיִדֲע 9 הָריִעָאְיי :זּב שח לֶלֶש רהמְל
 פ ןְּב לת רַהָתַו הָאיִבְּגַהלֶא בַרקֶאְי יּוְיְכְרַבִי ב ּוהיְרכְז"תֶאְו
 עני םֶרָמְּב יפי :זּב שח לָלֶש רהמ מש אָרְק ילא הָוהְי רֶמאָיַ
 ינָּפל ןורְמָש לֶלש תֶאְו קָשָּמּ ליִח-תֶאֹו אָׂשִי יֵּמֲאְו יִבֲא אָרְק רעּבַה
 :רָמאל דע יא רד הָוהְי ףסיופ ס :רָּׁשא ְךֵלָמ

 טָאְל םיִכָלְהַה חלשה ימ תא הָּוַה םָעָה סַאָמ יִּב ןע%
 :ּוהְיְלַמְרְְֶבּו ןיֶצְרתֶא שושמּו
 םיִמּוצעָה רֶהָּנַה יִמתֶא םהילֲע הָלעמ ֶנדַא הגה ןפְלש
 םיִּברָהְו ודובְכלָּכתֶאְו רּושַא למת
 :ויִתודְנְדלָכילַע ְלָהְו ויְקיִפַאלָּכלַע הָלָעו
 עינו ראָוצְדע רַבָעְו ףָמָׁש הָדּוהיּב ףֶלָחְו

 פ לֶא ּונָמַע 'ָדְְרַאבחְר אָלְמ ויָָנְכ תּוָטִמ הָיָהְ
 = ץֶרָאריקתְרְמ לכ ונילאהְו .ּותחְו םימע ר

 ּוּתְחָו ְרזַאָתַה ּותחְ ּרְּנאְתַה
 ם קא ּונֲמע יִּכ .םּוקְי אָלְו רב ורד רַפְתְו הָצע ּוצֲעוס
 = ."םַעָק רב תָכלִמ ינלפוו יה תהְזחְּב ילא הָוהְי רֶמֶא הב יי
 2 :רָמאָל ה ה

 רָשָק הזה םַעָה רָמאיִרָשַא לֶכָל רֶשָק ןּורְמאְתְאליי
 :םָכָציִרעֶמ :ּוציִרעת אָלְו ּואְרִתדאל ּואָרוְמ-תֶאְ

 אּוִהְו םֶכֲאָרֹומ אּיִהָו ּושיִדְקַת ותא תֹוִאָבְצ הָוהְיתֶאיצ

 < ספ 8,216 665 הדיִעָהְו | 1=6 קז יֵנְפִמ סוסָמּו | 8 * 18155 'שו || * כז
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6 JESAIA 503 

 לֵאָרְׂשִייֵּתְב יִגְׁשל לֹוׂשְכַמ רּוצְלּו ףֶגָנ ןְָאְלּו ׁשָקַמְלי הָיָה
 :םָלְׁשּורְי 'בָׁשֹוְל שקומְלּו חַפָל

 ספ | ּרָכְלִנְוּוׁשְקוְנְו ּורָּבְׁשְַו ולְפָנְו םיָּבַר םֶב ולָשְכְוי
 ויָנְפ ריִּתְסַּמַה הָוהיִל יִתיִכִתְויל :יָדֲמלְּב הָרוּת םֹוִתֲח הָדּעְּת רֹוציפ
 הָוהְי יִלְְַתְנ רֶׁשֲא םיִדָלְיַהְו יֿפנָא הגה :וָליִתיִנקְו בֶקְעַי תַּבִמ
 :ןויצ רֵהְּב ןָכְׂשַה תֹואָבְצ הָוהְי םֶעַמ לֵאָרְׂשיְּב םיָתָּפֹוִמְלּו תֹותאָל

 םיִפְצְפַצְמה םיִנֹעְיַה-לֶאְו תֹובאָה"לָאיֵׁשְרּד םֶכיֵלֲא וָרְמאָיְיִכְוי ם

 רַחׁש ול"ויִא רׁשֲא הָּנה רֶבְּדּכ ורָמאְי אָלְ"םַא .הָדּועְתַלְו הָרֹותְל>
 ףֹּצקְתַהְו בַעְרי-יִכ הָוָהְו בֶעָרְו הָשְקִנ ּהֵּב רֵבֲעְוי

 טיִּבִי ץֶרָאלֶאְן=ײ :הָלְעָמְל הָנפּו ויָהלאְּ וכָלַמְּב לקו
 :חָּרְנִמ הָלפֲאַו הָקּוצ ףָּעַמ הָכַׁשֲחַו הָרָצ הּגהְו
 הל קָצּומ רֶׁשֲאַל ףַעּומ יאָל כ

 ריִּבְכַה ןיִרְחָאָהְו ילָּתְפַנ הָצְרֶאְו ןּולְבָז הָצְרַא לקה ןושארָה תעְּכ <
 :םִיּגַה ליִלָנ דריה רֶבֲע םִיַה רָב

 לדג רֹוָא ּואָר ךָשחַּב םיִכְלְהַה םָעָהי 9
 :םָהיֵלֲע ָּגְנ רֹוא .תֶנְמְלַצ ץֶרָאְּב לבש
 הָחְמִשַה ָתְלּדְנִה אֶל יֹוּגַהי ָתיִּברַה*

 ריֵצקּב תַחְמָשְכ ךיִנפְלּוַחְמַׂש
 :לֶכְׁש םֶקְלַחְּב ּוליֶני רֶׁשֲאַּכ

 ֹומָכְׁש המ תֵאְו ֹולָּבִס לעדתֶאויִכ

 :ןידמ םְֹּכ ְתָתִחַה ּוְּב שנגה טָבְש
 םיִמָדְב הָלְלּוִנִמ הָלְמׂשְו ׁשעְֹּב ןַאס ןּואְס"לָכ יִכ :

 ׁשֲא תֶלְכַאַמ הָפרָשל הָתִיִהְ
 ּנָלְְַּנ ןְּב ּונָל"דַלְי ליהי

 ומָש *אַרְקיִו ֹומְכְׁש-לַע הָרָשִמַה יִהְּתַ
 :"םוֶלָש-רַש דַעְיִבַא רֹוּבְנ לאי ץַעֹוי אָלֿפ

 וּתְכַלְמַמ"לַעֶו דֵוָד ַּפִכילַע ץק"ןיִא םֹולָׁשְלּו הָרְׂשַמַה הֵּבְרבִל
 14 °° prps ןבאל | ל קא155 86 יבשויל | 20 ? 6א0 טל םסתמ, 6( 66 ||

hic incip cp 9 (sed frt secundum ¥) || Cp 9, 2 > ca2 אַלַה | 5 8  

 20155 056 ול יוגה, 1 הָליִגַה | 3 קזק< תטומ 6586. 9) | 4 1 ? הָלַאְגִמ | 5* 6
 (habent pro his vb alia) || 6 25MSS.קזפ אָרְקִיַו (61)66ז04) || ל-ל >62+155(₪)  

dittogr).6( הבר )םל  )cf הָּבְרַמְל; 18+  



 5 | 564 היעשי 10,3—97
 הָקְַָּו טָפְׁשִמְּב ּהָדעְסְלְו ּהָתֹא ןיֵכֲהְל ו

 ס  ותאְזהָׂשֲעְּת תֹוִאְבְצ הָוהְי תֶאְגִק םֶלֹוע-דעְו הָּתַעַמ
 :לֶאָרְׂשִיְּב לָפָנְו בֶקעיְּב יִגדא חלש ךֶבָּרי
 ןורמש בשויו םִיִרפֶא ֹולָּכ םַעָה ּועְדְו*

 :רמאל בבל לגב הוא
 :ףילחנ םיִוָרֲאֹו ועָּרִנ םיִמָהׁש הָנְבִנ תִיְַגְו ּולַפִ םיִנָבְל

 <" כס יִבְותַאְו ויל ךיְִר יִרְצ-תֶא הוה בגני
 הָּפ"לְכְּב לֶאָרְשִתֶא ּוָלְכאו רֹוחָאָמ םיִתְׁשִלְפּו םֶדָקִמ םראיי

 :היּוטנ ודָי דוָעְו ופא בֵׁש-אְל תאֹוזלָכְּב
 ס ּושָרָד אָל 'תואְבְצ הָוהְיתֶאְו יהָּכַּמַה-רַע בָש-אל םַעָהְו י?

 :דָחֶא םֹוָי ןֹומְנֲאו הְָּּכ :בֶנְזְו שאְר לאְרָשּיִמ הָוהְי תַרְכִיַוי
 :בָנָזַה אּוה רקָשדהְרוְמ איִבְנְו שאְרָה אּוְה םיִנָּפדאּושְנּו ןקָז +

 :םיִעָלְבַמ ויָרָשָאָמּו םיִעְתַמ הָּוַה-םַעָה יֵרְׁשֲאָמ יָה
 ויְתֹנְמְלַא-תֶאְ וימתי"תֶאְ יידַאויחמשידאל וילוחב-לע ן) מז לע
 םַחְרְי אל] הָלָבְנ רב הָּפִלְכְו עַמּו ףנֶח לכ יִּ
 :היּוטְנ וָרָי דוָעְו ופָא בָשדאל תאזלֶכְּב
 לכאּת תֵׁשְו ריִמָש" הָעָשְר ׁשֵאָכ הָרעֶבְָּכ יז
 :ןשע תּואְג ּוכְבַאְתִיו רעיַה יִכְבְסְּב | תַצַת

 ישא תלָכאמי םָעָה יהיו ץֶרָא 'םּתַעָנ תובע הָוהְי תֶָבעְּבי
 ּולְמֲחַי אָל ויָחָא-לָא שיא
 ועָבָׂש אָלְו לאָמְׂש-לַע לכאיו בֵעָרו ןיִמְלֲע רוני

 :יףלכאי יּוערְז-רׂשְּב ׁשיִאי

 הָדּוהְי-לֲע הָּמַה וָּהְחִי הָׁשנְמ"תֶא םִיַרְפֲאְו םִיְֹפֲא-תֶא הָׁשנָמ>
 ס :הּיּוטְנ ודי דֹוִעְו ופַא בָשדאל תאז-לֶכּב
 ּובָּתְּכ לֵמָע םיִבַּתַכְמּו ןוַא-יִקְקַח םיִקְקְחה יוקי 0

 יִמע נע טַּפְׁשִמ לֹונְלְו םיִלּד ןיִּדִמ תֹוִטַהְל
 נבי םיִמֹותי-תֶאְו םלָלָׁש תֹונָמְלַא תיל

 אבְת קָחְרְּמִמ הָאושְלּו הפ םויָל ׂשֲעּת-הָמּו
 8 i exc vb nonn (exempl grרמN' 'כ( | ro *-* 63 401155 'ר יִרָש; 6 רַה יִרָצ
 | ןיִצ (פצס ןיצר הרצ) ; 1 הרָצ || ז2 * 16 115 הָּכִמַה (ג! ּוהָּבַמ) | ל >6%%) || 1

clemens fuit | ° frt dlץ6| 1 ? חַמָשי* ₪( הצב 0  frt NW®\ (pr NDB), 
(cf) | 18° al; >6 | °1 prb c 68 ְּהָתֵצִנ (פ הָעְתָנִ) | = תק יֵלְכֹא ֹומ 

 וער  2) | 19 ** trsp (om WN?) in fin vs 18 |» 6° (abeAgpod) Fשיא
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 :םֶכְדְֹבְּכ ּובְנעַת הָנֲאְו הרעל ּוסָּנְּת יִמ-לֲע
 לפי םיִנּורֲה תַחָתְו "ריִסַא תַחָּת עַרכ יָתְְּבי

 ס :הּיּוטְנ ֹוָדָי דועְו ופַא בֵׁש-אל תאֹזלָכְּב
 :יִמְעַז יםָיְב אּוָהיהַטִמּו יִּפַא טְבַׁש רּושַא יוק5
 ּנְנַצַא יִתָרְבֲע םע-לעו ונָמְלַשַא ףְנָח יוגב

 :תוצּוח רָמְחְּכ סמְרִמ ומישל ז זָבְלְו ללש לֶלשל
 בְׁשְי ןכ-אל ובְבְלּ הָּמַדִ ןבדאל אּוהְול

 רמאייּכ>  :טַעָמ אל םִיונ תיִרְכַהְלּו ֹובְבלַּב דיַמְׁשַהְל יִּב

 וָנלּכ ׁשימְכְרכְכ אלה :םיכלמ חי יִכָׂש אַ
 :ןוְרְמׁש קׁׂשַמַדְכ אָליֲא תֶמֲח ַּפְרֲאְכ אָלימַא
 ליִלָאָה תֶכְלְממְל יֵדְי הָאְצְמ רשאי

 :ןוְרָמְשַמּו םֶלָשּוְרִיִמ םֶהיֵליֵסּפּו
 ָהיליִלֲאְלְו ןורְמְׂשִל יִתיִשָע רֶׁשֲאַּכ אֹלֲה יי

 ס  :ָתיֵּבצעלְו םֶלָשּוְריל הֶׂשעֲא כ
 דקפָא םֶלְׁשּוְריִבּו ןַיצ רַהְּב הָׂשֲעַמלְּכזתֶא יָנֹדֲא עַצַבידיִּכ הָיָהְוי
 רַמָא יִּכ :ויָניִע םּוָר תֶרָאְפִּת" .לַעְ רושל בַבְל ָדגירֶפִדלַע

 יתנְבְ יב יִתָמְכְחְבּו יִתיִשַע יִדָי חָבְב
 ,,(יִתשוש לםָהיַתְריִתְִ םיִמַע תֶלּובְנ ויריִסֶאְו
 : :םיִבְׁשוי יבא ידיִרואְו

 םיִמעָה ליִחְל לדָי מכ אָצְמִתַו יי
 יִּתְפַסֶא יִנֲא ץֶרֲאָהלְּכ תובָזָע םיִציּב ףֹסָאָכְו
 ' ;ִצּפַצְמּו הָפ הצפו דנג הָיָה אָלְו

 ּופיִנָמדלֲע שה לַּּגְתִיִא ּוְּב בצחה לע ןֹורּנַה ֵאָפְתִיֲהיפ
 ס :ץעדאל הַטַמ םיִרָהְּכ וימיִרְמ-'תֶא טָבָש ףיִנָהְּכ

 ןוזָר וינַמׁשִמְּב תֹוָאָבצ הָוהְי ןּודָאָה חּלְׁשְי ןֵכָלי5
 :ׁשֲא רֹוָקיִּכ דקי דק וָהֹבָּכ תַחַתְו

cf a4 5,25 |10,4 *°1?.. רב תבל, קזק ריִפֹא תַח תעַרֹכ יִּתְלַּב |  Cp 
 5 gletl? NybI (9gMSS inyD), vel lc £ pro 5b tantummodo?— אוה

XaAavvn (cf Am 6,2), ass Aullani || IO prpsםדיב | 0 ומּושְלּ | 9 6  

cf 62; ed 1 pזb 41 || 12 6 nda; 1?) | 13°1 yetהָלֶאָה (לֵאָה) תכל-  
 ואו 614 || ל 0 'דּו--, א 'די-.- | * mt MSS יתיסוש | א ריּבַאְּכ, ס ריִּבַּכ

habitantibus); prpsח6\6ו6 א001א00ן16ע06,  ‘Yj Dערי [kai ceigw6% ( 

np) | 15 *sic 8c MSP+ I~, mlt MSS Edd minus recte NN| || Plc 
 .1 || 16 <3(155 6מ-- 91155



 .- 6 היעשי 33—10,17

 הָבָהָלְל ּוׁשֹודְקּו ׁשֵאָל לֵאָרְׂשִירוא הָיָהְול
 דָחֶא םויַּב ּוריִמְׁשּו ותיש תָלָכֲאו הָרעֶבּו

 הלכי רָשְּב-דַעְו שָפָּנִמ ולָמְרכְו י ורָעַי דוָבְבּו

 :ססנ סֶקְמַּכ הָיָהְ
 ס  וםַבְּתְּכִי רעַגְו ויהי רֶּפְסִמ ורְעְי ץע רֶאְשּויפ

 אּוהַה םויָּבו הָיָהְו
 בקעיזתיַּב תַטיִלּפּו לֶאְרָשִי ראש דוע ףיסוידאל

 :תָמֲאּב לֶאָרְׂשִי שורק הָוהְיילע ןעָשנְו ּוהָּבמ-לע ןעָׁשִהל
 :רוּבִג לָא-לָא בקי ראש בּוִׁשָי רָאָׁשי
 םִיַה לּוָחְּכ לֵאָרְׂשִי ךְּמַע הָיָהְידִא יי

 :הָקָרְצ ףָמוׁש ץּוָח ןוָיְלּכ ב בּושָי רֶאְש
 ץֶרָאָהלָּכ בֶרְקְּב הָשע יתואְבָצ הָוהְיי ינדא הָצְרֶחְְו הָלְכ כמ
 רּושַאָמ ןויצ בשי יִמַע אָריִּתִדלַא תי הָוהְי יֵֹדֲא רֿמָאהּכ =

 טוש תואַבְצ הָוהְ יל ו :לנתילבת יִּפֲאְו יעז תלו
 | ?םִיָרְצִמ ד ואש םיַה"לע ּוהָפַמּו בָרוע רּוצְּב ןיָדַמ תַּכַמְּכ
 | אּוהַה םיַּבו הָיָה

 8 ךְראָּוצי לעַמ ֹוֵלְעְו ְּךָּמְכְׁש לעַמ ולב רּוָסָ

 תיע-לע אבי ןמָשיגְפמ ל
 :יָלּכ דיִקְפי שָמְכְמְל ןוְרְגַמְּב רֶבָע

 ונל ןוֶלָמ עבָּג הָרְּבְעַמ ּורְבָעפ
 :הָסָג לּואָש תַעְבְּג הָמְרַה הָדְרָח

 הָׁשְיַל יִביִשְקַה םיָלּנ"תּב ףֶלוק לֲהַצפ
 - הגמד הָרָדְני ותֹוְתָנֲע הינע
 : - בֶנְּב םּויַה דוע3?  ּוזיִעַה םיִבָּגַה יִבְשי
 סים םָלׁשּוְר תַעָבִּג ןויִצדתיִּב רֶה ודָי ףַפִני

 יוד ד

 הָצְרַעָמְּב הָראָּפ ףעֶסמ תֹואָבְצ הָוהְי דָא הָגַה 3

5 

 17 וב

 :ּולָּפָשִי םיִהְבְּגַהְ םיִעְדְּג ּהָמוקַה יִמְרְ
 18 ? (hapaxleg) || 23 7" 24 >6%%) | 25 3 1? יִמַעַו || ל 22155 "דע 5
 םתילכת: קזק5 םתי לַבּת"לע | 26 >6% | 27 == סזזק; קזקפ הָלֲע :לָּדָחי ךךאוצ

et hod Rammדש ןפצמ, ג1 ןמרדיִנפִמ הלע + לָבִחִ 'צ (6+ 6 [6010 00006 ]  = 
 (ad orient a Bethel [Jdc 20,45. A | 28 8 ש-- | בס 1 6 (5)69 ָהיִנָע | 321 6

Q Vrs N3|| 33 ca 5oMSS mis. 
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 פ לופו רילאּב ןֹנְבַלהְו לרב רעיה יכָבְס תקנו
 :הָבְפַי ויִשְרָשִמ רָצְגְו ישו עזְּגִמ רָטַח אָצְיְוי 1

 הָניִבּו הָמְכָח ַחּוָר הָוהְי ַחּור ויָע הָחָנוי
 :הוהְי תֵאְרְיְו תַעַּד ַחּוָר הָרּובְנּו ּהָצַע חור

 הָוהְי תֶאְדיְּב וִחיִרֲהְנ
 :ַחיִכֹי ויֵנְזֶא עַמְׁשַמְלהאָלְו טֹופְׁשִי ֹויָניֵע הָאְרַמְל"'אְלו

 ץֶרָא"יְגעֶל רֹוׁשיִמְּב ַיִכוהְו םיִלּד קֶָצְּב טפו
 :עֵׁשְר תיִמָי ּויֲתַּפׂש חּוָרְבּו ויֿפ טָבָשַּב 'ץֶרָא-הָּכָהְו
 :ויצְלֲח רֹוָזַא הָנּומֲאָהְו ויָנְתָמ רָֹזַא קַדָצ הָיָהְו

 ץֵּבְרי יָדְגדמִע רֶמָנְו ׂשֶבַּב-םִע בָאָז רֶגְו
 :םָּב גַהֹנ ןטק רַעְנְו ּוְִּחַי יאיִרָמּו ריָפְכּו 1

 ןידלי ּוצְבְִ ודְחנ :הָניִעְרִּת בו הָרָפּוז
 ןתָּפ רָחִלע קְנוי עשעָשוי  :ןָבֶּתדלַכאְו רֶקָבַּכ הָיִראְ
 :הָדָח יִדָנ לּומָג .יִנועְפַצ תֶרּואָמ לע
 ׁשָדָק רָה"לָבְּב ּותיִחְׁשִיהאָלְ ּעֶריאְל

 כ :םיִפִכְמ םנל םִיַמּכ הָיהְי-תֶא הָעַד ץֶרָאָה הָאָלָמ"יּכ
 םימע סנל למע רשא יִׁשָי שְרַש אּוּהַה םִויַּב הָנָהְוִס

 פ | ּדוְבֶּכ וְתָחָנָמ הָתְיָהְו ּושְרְדְי םיוג ויל
 ודי יתינָשו 'ינדא ףיסוי אּוהה םויָּבו הָיָהְו יי

 םִיֹרצַמַמּו רושאמ ראשי רשא מע רֶאְש-תֶא תוָנְקְל
 :חיַה ייִאָמּו" תֶמַחַמּו עְנְׁשִמּו םָליעַמּו ׁשּוכַמּו םּוָרְתּפַמּו

 לֶאְרְשִי יחדנ ףַסִאְו םיוגל סנ אָשְנְויי
 :ץֶרָאָה תפְנַּכ עֵּבְרַאמ ץֵּבַקי הָדּוהְי תֹוָפָנּו

 ּותָרּכִי הָדּהְי יִררֹצָו םִיְפֲא תֶאְנִק הָרָסוי
 םִָרְפָא-תֶא רֶצָי-אְל הָדּוהְו הָנּוהְי-תֶא אָנקִיאְל םיִרְּפֶ

 םֶדְקיִנְּבדתֶא ּוזְבַי וָּדַחִי הַמָי םיִּתְׁשִלּפ .ףַתְכְ ּופַעְו
 :םָּתְעַמְָשִמ ןומע יִנָבּו םֶדָי ַחוְלָשַמ בָאֹומּו םוָדֲא

HALL 

 34 1 ft )ליּפִי) םדרקּב || N( Cp 11, 1 Vrs ascendetרי?( || 3° 640 0
 06 (ךי וב יִנָהְוכ | * 444155 69956 אל | 4 517 יינעל | * 1 5 ץרע |

5 Vrs AQ? | 6 6% invers (et + Bocknencovral) | 7 קזקפ הָנִעְרִתִת | 8 6 
cubile V caverna 3 VN (1? nJIWH cf Am 3,4; al NOH P]) || xr * mit MSS 

 אש | = >6 || 14 1 ףָתָכְב. ? iron; 1הוהי | ? 6 זס0
wea 



 568 היעשי 1-8

 םִעַּב רֵהָּנַה"לע יִחָי ףיִנַהְו םירְצִמְי ןושָל תֶא הָוהְי יםיִרָחַהְו 5
 *חּור] :םיִלָעְּגַּב ּךיִרְדַהְו םיִלָחְנ הַעְבָשל ּוהָּכִהְו

 רּושאְמ רָאְׁשִי רֶׁשֲא ומע ראשל הֶּלֶמִמ הָתְיָהְויֿ

 :םיְָצִמ ץֶרָאמ וִתלֲע םְּב לֵאָרְשִל הָתיָה רש
 אּוּהַה םִייַּב תְרַמָאְוו 2

 :יִנמַחְנִתּו ךפַא בָשְי יב ּתְפַנָא יִּכ הוה דא
 דַחַפֶא אָלְ חַטְבָא יִתְעּושי לא הָּגַה

 :העּושיל ליהי הָוהְי יהי יתָרְמְזְו יִּנְעְיּכ

 :הָעּושיה יפנעמִמ ןוששְּב םִיַמ"ָּתְבַאׁשּונ
 ֹומְׁשְב ּואְרִק הָוהיִל ּוָדֹוה אּוּהַה םִיִיַּב םֶּתְרַמַאְו

 :וָמָש בָּגָשַג יִּכ ּריכְזַה יָתליִלֲע םיִמַעָב ועידה
 :ץֶרָאָה"לֶבְּב תאז תעלימ הָשָע תואג יִּכ הָוהְי וָרְמ
 ש :לֶאָרְׂשִי שיחק ּךָּברקְּב לֹוָנ"יִּכ ןונצ תָבָֹׁי ינו לה"

 :ץֹוְמָאְןְּב ּוהְָעְׁשְי הֶזֲח רֶׁשֲא לבְּב אָׂשמי 3
 םֶהָל לוק ּומיִרָה סָנּואָש הָּפָשְנ-רַה לע

 :םיִביִדְנ יֵחְתַפ ּואָבָיְו די ּופיִנֶה
 יׁשְְקְמַל ייֵתיִּנְצ יֶנֲאֿנ

 :יִתְוֲאּג יזיִלֲע יִּפאְל יִרוּבְנ יִתאָרְק םּג
 .בָר"ע תּומָּד םיִרָהָּב ןוָמָה לק

 :הָמָחְלִמ אב דָקפְמ תֹואְְצ הָיהְי
 םִיָמְׁשַה הָצְקִמ קָחרָמ ץֶרָאמ םיִאְּב

 :ץֶרָאָהלָּכ לָּבַחְל ּומָעז יִלְכּו הָוהְי
 :אובִי יִּדָשָמ דֵׂשּכ הָוהְי םוי בֹוְרָק יֵּכ ּוליִליֵהפ

 הָניּתְרִּת םִיָרְי"לְּכ ןָכ"לַעי
 ּולָהְבַנְו וסָּמִי ׁשֹונֲא בֵבָל"לָכְ
 ןּוליחְי הָרְלּוּכ ןוזחאְו םיִלָכְחְו םיִריִצ
 :םָהיִנָפ םיִבָהָל יִנֶּפ ּוהָמְתִו ּוהָעְרְַלֶא שיֶא

 15 * 65(6) קמע ; 1 בי-- | ל-ל 468 ? 639 ₪ 'ר םֶצְעְּב | 6ק 12, ז 1 'ּתַו
dl c nonn MSS;(6 ₪ בָש) || 2 * 2155 5 יִת-- (6/ 15%15,2) | ל >6%%) ; +  

 cf Vrs | 5 8 תעדִיִמ 0 תעדומ | 0ם 13, 3 טפק גס יִּפָאְל 6 1 ₪ ישדקמ ||
 41 תוכָלממ, 6( 6 || 8 066% ץכ ? 6( 0.



13,9—14,2 JESAIA 569 | 

 ףֶא ןורחנ הָרְבַעְו יִרָזְכַא אָּב הָוהְיםּוְי הָגַהפ

 :הָּנמִמ ריִמְׁשִי ָהיֶאְטַתְו הָּמְשְל ץֶרָאָה םִׂשָל
 םֶרוא ּולָהְי אָל 'םֶהיִליִסְכּו םיִמָשַה ייְִּוְכיִּכי

 :דךוא ּהיִגיְדאָל חָרָיְו ֹותאַצְּב שָמָשַה ּךָשָח
 םֶגֹוע םיִעְׁשְר"לעֶו ּהָעְר לַבַתלַע יִּתְדְקַפּויי

 :ליִּפָשַא םיִציִרָע תואְגו םידז ןואָג יִּתַּבְׁשַהְ
 :ריִפֹוא םָתָּכִמ םֶדֶאְו זָּפִמ ׁשֹונָא ריקוא 2

 = ּהָמּוקְמְמ ץֶרֶאָה שעְרתו זיִגְרַא םִימָש ןֶכְלַע 3

 :ופא ןְרָח םוֶיְבּו תֹואָבְצ הָוהְי תַרָבְעְּב
 ץּבקְמ ןיִאְו ןאָצְכּו חָּמ יִבְצַּכ הָיָהְו+

 :ּוסּוְנְי וצְרַאְדלֶא שיִאְו ּונָפְי ומַעְדלֶא שיא
 :בֶרָחְּב לופו הָּפְסָּנַהְלֶכְו ירְקָּדִי אָצְמּנַהְדלָּכ5
 הָנְגְׁשִּת םֶהיֵׁשְנּ םָהיִּתַּב ושי סהיניעל ּושָטְרִ םֶהיִללְְֿ

 יִדָמתֶא םֶהילע ריִעָמ יִנְנָה וז

 ובדּוצפָהִ אל בָהְָו ובשחנ אל ףָסָכרֶשַא
 יהָנְׁשמַרְּת םיָרָעְנ תּוָתָשָקּו

 :םֶגיֵע םּוִחָת"אָל םיִנָּביֹלֲע ּומֲחַרְי אל ןְטֶביֵרְפּ
 םיִׂשִּכ ןואְג תָרָאְפִּת תֹוכָלְמַמ יֵבְצ לָבָב הָתְיָהְוִ

 :הָרֹמֲעתֶאְו םִלֶסתֶא םיִהלֶא תֶכָפְהַמְּ
 רֹוָָו רֹוָידע ןֶּבׁשִת אָלְו חצֶנֶל בשָתִאָל
 י  :םָׁש ּוצְּבְריאְל םיִעֹרו יֵבָרְע םָׁש לֵהיאָלְ

 םיָחֹא םֶהיֵּתָב ּואְלְמּו .םייצ םֶשּוצְבְרְויי
 :םָׁשּודָקרִי םיִריִעְׂשּו הָנֲעָי תֹונְּב םָׁש ּונְכשְו

 גנְע יֵלְכיֵהְּב םיִנַתְו 'ויִתֹונְמְלֲאְּב םיִא יהָנֲעְו>י
 :ּוכְׁשמִי אל ָהיַמְיְו ּהָתַע אובָל בִרְְ
 -לע םֶחיֵּנַהְו לֵאָרְשִיְּב דוע רֶחָבּו בקעיתַא הָוהְי םֶחְרְו יִּכי 4

 םיִמע םּוָחָקלּוצ :בְקעַי תיב"לע וְחָּפְסַנְו םֶהיֵלֲע ֵגַה הָולְנְו םָתָמרַא
 הֶוהְי תַמְדַא לע לֵאָרְׂשִי-תיַּב םיִלֲחְנִתַהְו םֶמֹוקְמלֶא םִּאיִבֲהָו
 9 91 61 םוי, 566 6113 | זס * 'וכ + ₪1 | ל 6 kai 6 ‘Qp(e)iwv || rr prps ּהתֲעֵר

cp;םֶנועְ | +3 6 ּוזְנְרַי | 15 פק גט6 ברחב (תג 6) || 16  הָנְבַכָׁשִּת | 18 =  )cf 
cf Jer 51,20—23 || ° 1 c 16MSSספ הָנְׁשַמְרִּת תֹורֲעֶנּו ּוצפַנִי םיִרֲעְנ"לָּכ"תָא),  

 630 bp] et irsp fit 'וגו דלעו פו 'וגו יִרְפּו | 22 * 1 + ּונעְ 6 ? ּונָכָשְו (8 6
incip cp 14 [per mendum typogr?]) || ° 1 —הית (pro .)אב 
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 570 היעשי 18—14,3
 היָהְוו ס םֶהיִשְנְנְּב ּודְרְו םָהיִבְשָל םיָבְׂש ּויָהְו תֹוְחָפְׁשִלְו םיָדָבֲעַל
 -דֵּבְע רֶׁשֲא הָׁשְּקַה הָרֹבעֶה"ןַמּו ךֶזְנְרמּו ָךְּבצְעַמ + לה הָוהְי חיִנָה םּויְּב
 ּתְרַמִאְו לָבָּב ְּךֶלַמלַע הזה לְׁשָמַה ַתאָשְנְי ב

 :הָבַהְדִמ הָחְבָׁש שגנ בש ךיא
 :םיִלָשְמ טָבָש םיִעָשְר המ הָוהְי רש
 הָרָס יִּתְלִּב תָּכַמ הָרְבְעְּב םיִמע הָּכמ5

 :'ָּךָשָח יִלְּב יִדְרִמ םיוג ףַאָב הָדֹר
 :הָּגְר ּוחְצַפ ץֶרָאָהְלְּכ הָמְקׁש הָחנ
 גבל יזרא דל ותְמָש םיִשּורְּבְני

 :ּוניֵלֲע תַרֹּכַה הָלעידאל ָּתְבַכָׁש זָאמ
 ףאוב תארקל ל הזר תַחְּתַמ לואָשפ
 ץֶרֶא ִדְְּתַעדִלְּב םיִאָּפְר ָּךְל ררוע
 :םיוג יבלמ לָּכ םֶתְואְסְּכִמ םיקה

 ףילא ורמִאיְו .ונעי םֶלָּבּפ
 :ָּתְלָשְמָנ ּוניֵלֲא ּונומְכ תיֵלֲח הָּתַא-םנ
 ְךילָבנ תָיְמָה וא לוָאְש דרה:

 :הָעַלּוּת ףיִסכְמּו הָּמר עַצְי ְךיִתְחַּת
 רַחָשדַּ יל םִיִמָשִמ תל יָא 2

 :םיוג"ילע שלוח ץֶָ תג
 הָלֲעֲא םִיָמׁשַה  ךְבָבְלב ְּתְרַמֶא הָתַאְוי

 יִאְסִּכ םיִרֶא לָאדיִבְכוְכָל לַעְמַמ
 :ןֹופְצ יֵתְּברִיְּב דַעומדרַהְּב בשֶאו
 :ןֹוילֲעְל הַמַּרָא בע יִתָּמִּב"לַ הלא
 :רוביִתְּכְרְלא דרות לואְשלֶא ּךָא 5

 ונָנּוּבַתִי יא .וחינָשי ףילא ךיאריפ
 :תֹוכָלְמַמ שיָעְרמ  ץֶרָאָה זינְרמ שיאה הֶזַה
 סֶרָק יויִבְעְו רֵּבְדּמַּכ לֵבַּת םָשי

 םִיֹוג יֵכְלַמלָּכ :הָתְיְּב יחַתַפדאְל ויָריִסַא*
 :ותיִבְּב שיִא דֹובָכְב ּוְבַכׁש םַלָּ

prpsףשח | 9  (cf 9 | 5 1 ft68 תּבְרַמ  )| סק 14, 416 65660) הָבָהְרִמ 
 םיקָה (:מ4) || ד 66MSS = ְַסְכִמּ | 12 51 6 69 (6000620, 2 ) לָלָה ; ג1 לֶליַה|

 b ₪ לָּכ cf( 6); גו תויונ-לע| 4 Vגזיִתֹומָּב | 15 8 דָר--| 17 *1? ָהיִרָעְו| *1
 חֵת | :7/18 = 1 :אָלָּכַה תיַּב , ,'סַאל; recte) trsp + ad פטa1 )min םיונ ץ 8.



1-71 JESAIA 571 | 

 בָעְתַנ 'רָצְנַּכ 'ְִּרֶבְקִמ ָתְכַלְׁשֶה הָּתַאְויפ
 :סָבּומ רֶגפּכ =רֹוביִנְַא-ולָא ידו בֶרַח נט םיִגְרַה שבל
 יהְרּובְקַּב םִּתַא דחתדאלפ

 ְתְנָרָה ּךְמע ְּתָחֵׁש ְךְּצְרַאיִּ
 :'םיעְרְמ עַרָז .םֶכֹועְל אָרָּחאְל

 יםתובא ןועַּב חָּבַטִמ ויְנָבָל ּוניִכָהיי
 :*םיִרֲע לבתי ּואְלַמּו ץֶרֶא ושרי מ"ל

 ןינְו רֶאְשּו םש לבבל יִּתַרְכָהְו תֹוָאָבְצ הָוהְי םָאְנ םַהיִלְע יִּתְמְקְוי
 יָהיִתאַטאַטְו םִיָמְדיִמְגַאְו דפק שֶרומֶל היִּתְמִׂשִ :הָוהְידםִאְנ דָכָנְו
 ס :תֹואָבְצ .הָוהְי םֶאְנ דַמָשַה 'אָטַאָטַמְּב

 רֶמאֵל תואְבִצ הָוהְי בשני
 :םּוקְת איה יִּתְצַעְי רָשַאְכְו הָתָיָה ןֶּכ יִתיֵּמַּד רֶׁשֲאַּכ אלזא

 ּונסּובא יֵרָה-לַעְו יצְראְּב רושא רָּבשְל5
 :םיוּגַהלָּכ) | רוסי ֹומְכְׁש לעַמ ולבסו ולָע םֶהיֵלֲעַמ רַסְו

 -לע היּוטְּנַה דִיַה תאו ץֶרָאָה" לּכ-לע הָצְעיַה הֵצעָה תאזיפ
 ס :הָנְבישי ימּ היּוטְּנַה ָֹדָיְו רפי יַמּו ץעי תֹוֲאָבְצ הָוהְיהיֵּבז

 :הֶזַה אָשַמַה הָיָה זַחֶא למה תֹומ"תַנְׁשְּבי
 ּךכִמ טבש רָבְשְ יּכ לכ תְשלְפ יֵחְמׂשִּת-לַאפ

 :ףפֹועַמ פרש ויְרפ עַפָצ אַצִי שחְנ שֶרָשַמיִּ

 צברי חבל םִנֹויְבאְו ילד יירּכְּב וערי
 :ינְרֲהְי ּךָתיִרָאׁשּו יּׁשְרְׁש בערב יּתמַהְו

 ּךְלְּב תָׁשָכְּפ גֹומָנ ריעדיקעז רעַׁש יִלֵלַהּי
 :ויָדָעּומְּב דוב ןיִאְו .אָּב ןָשָע ןופְפמ יִּ
 יוְניִכֲאָלַמ יהָעייהמּוי

 הָמְדְ בָאומ "רע דּדָש | לולב 5 'באזמ אָׂשַמ 9
 :הָמְדנ בָאֹומ-ריק דש יליִלְּב יב

init26 | << זק ום  cfלָפָנַּכ  pr19 * 6 םיִרָהְב (םזס םיִנּורָהַבְְ) ; 1 48 || *  
 vs 20 || 5 0 לע | 0 6 Hi 38,6[ ינְַא-לע?) | 20 * זז gס55 || * 6 עַרַמ | 21 * 8

 incip cp 15 | 30 21? ִֵכִּב ו יִרְרֲהַב) | * 6? ךערז (: גפוסה תיִמָה) | < 'הֶא
exc vb CBD?) | P12 Dia, vel? exc3 ל ,21) | 32 °? r prps I'TiBy3 (sed cf 

 vb (םיִּתָשְלָּפ) | 0 15, ד *1? 6 6864 ליָלְּב 666 61 21,זז) || * /פצס "רע
*37 



 572 היעשי 12-43

 יִכָבְל תמְּבַה "ֶביִדְו תִיָבַה הָלָע
 יליליי בָאומ אָבְריִמ לַעְו ובָנְלַע

 :"הָעּורְּג ןָקָזְלְּכ הָחְרְק 'וישארלֶכְּב
 יָהיִתוגַלְע קֶש ּורְנַח ויָתְּוחְּב

 :יִכָּבַּב דֶרי יליִלָיי הָּכ 'ָהיִתְבְחְרַבּו
 םֹוק עֶמְׁשִנ ץַהָי-רֲע הָלָעְלָאְו ןוּבָשָח קעזַתְוי

 :ול הָעְרְי וָשְפַנ ּועיִרְי בָאומ יִצָלִח ןפ"לע
 'הָיַשְלָש תַלְגָע" רעָצְדדע 'ֶהָתיִרְּב .קָעְזי בָאֹומְל "בל
 ֹוב"הָלעַי יִכְבְּב תיחּולה הָלָעָמ
 :'ּרעעְי רֶבֶׁש-תַקעז םינֶח ךָרֶה יִּב
 ּוָקְי תּומָשְמ םיִרְמַנ ימי
 :הָיָח אל קֶרָי אָשָנ הָלָּב ריִצָח שי

 םֶתְְקְּפּו הָשָע הָרְתִי ןָכ"לַעל
 :םָאְׂשִי םיִבְרְעָה לַחָג לע
 בָאֹומ לּובְנזתֶא הָקָעְַה הָפיָקַהִכ*

 :ּהָתָלְלִי םיִליֵא רָאָבּו ּהָתָלְלִי םַלְגָא-דע
 םֶד ּואָלָמ *ןומיד יַמ יִּכ

 תֹוְָתֹוג *ןֹומיִ-לֲע תיִׁשֲאיָּכ
 :"הָמְרַא תיִרֲאְׁשִלְו 'הָיְרַא בָאֹומ תמילפל
 יעֶרָא-לִׁשֹומ רכי-יּוחְלְׁשי 6

 :ןוצזתַּב רָה-לֲא הָרָּבְדִמ עַלָּפִמ
 חַלָשְמ ןח. דָדֹוג"ףוְכ הָיָהְו

 :ןונְרַאָל תֹרְּבִעַמ | בָאֹומ תֹונְּב הָנייְהְּת
 הָליִלְפ 'וָׂשֲע .הָּצֲע וִאיֵבָה

 םיָרָהָצ ְֹּוִתְּב לע לָילכ יִתיש
 :יִלָנֶּתְלַא דֶדּונ םיִחָּנ יִרְּתַס

 2 *% 1 ןביד תַב הָתְלע (96 ןביד) || * 1 ? ליִלִיַי | 5 53155 שאר, 65 16 48,37 |
vb TDD, cf Jer 48,38;4 8, 1155 6 העודנ(6 'ג ער]) | 3 *1 ויָת--; 6א6 ₪  

 6-+ 6671606 | ל 1 ויָת-- || = cf 2° || 4 63 יֵּצְלַח | 5 *(6)6 ּוּבַל | * ו הֹחיִרָּב |
 e frt add, cf Jer= 48,34 || $11רעְרעי | 8 8 םילא 'בו, 1? םילאראבו ( 2/9 ם) |
 9 5 31106 ןוביד(9) | ל 6 אקומג || < 6 4506 = הָמְדַא; | םדָא? | 6כ 6, *4
 וחלש; ו ּוחְלַשְו (65 חַלשָא) || ל 6 06 (קח6ז6 (ח\ דע הע = ץֶרָאָל ׂשֲמְרַּכ;
 קזק ץֶרָא יֵכֲאְלַמ, ve 1? 'א 'זמ רָּבְשֶא (5 רב כוס רכ; ? = ךָּב) | צפ 2 ? פק
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16,4—17,1 JESAIA 

 בָאֹומ ייַחָּנ ְּךְב ּורּנּ
 דֶדֹוׁש יֵנַּפִמ ֹומָל רָתַסיוֲה

 פ  :ץֵרַאָהְוִמ יסָמֹר ּוּמַּת ירש הֶלָּ יץַמַה ספא
 ידְוְד לָהֲאְּבי תָמֵאָּב וילע בֵׁשְיְו אָסָּכ דֶסֶחַּב ןָכּוהו
 :קֶדֶצ רֶהְמּו טָּפָשִמ שרדו טפש
 דֶאְמ אג \ בָאּומןוָאְנ ּונָעְמָש"

 :ויַָּב ןכדאל תְרְבָעְ דֶנואְנּ ותְנַג
 ליל לכ בָאומְל בָאומ ללי ל

 :םיִאְכָנְדִא ִּנָהֶת תֶׂשָרֲחיריִק 'ישישָאל
 הָמְבָש ןָפְּג לָלְמִא ןוּבָשָח תּומְדַש יכ

 היורש ּומְלָה םווג ילַעּב
 רָּכְדִמ ּועָּמ ּועָבָנ רֶוָפִיירַע
 :םָי ּורְבַע ּושְטְנ ָהיֶתחְלֶש

 הָמְבְש ןָפְג רז יֵבְבִּב הָפְבָא ןפ"לע
 הָלָעְלְאְו ןוּבשח .יִתְעִמּד וירא
 :לַפְנ דֶדיַה ְּךֶריִצָק-לַעְו ךֶציקלע יִּ

 לֿמְרַּכַהְומ ליִנְו הָחְמְׂש ףֵסֲאנְוַפ
 עערי יאְל ןגרודאל םיַמְרְּכַבּו
 :"יֵּתַּבְׁשִה דֵדיֵה ₪ דייל סיסי ןַײ

  :שנח ריקל ברקו
 הָמְּבַה-לַע בָאֹומ יהָאְלְנִיְּכי הַאְרניִכ הָנָהְוִ
 ס :לָכוי אלו לֶלַּפְתַהְ [ אָבּו

 הֶּוהְי רד הָּתַעְויצ ּווֶאַמ בָאומ- לא הָוהְי רָבַּד רֶׁשֲא רֶכָּרַה הָזי
 ןיִמָהָה לָכְּב בָאֹומ דֹובְּכ הָלְקַנְו ריִכָש ינָׁשּכ םיִנָׁש שֵכְׁשְּב רמאָל
 פ  :ריִבכ אָ רֶעְזִמ טעֶמ רָאׁשּו בָרָה
 קשָמַּד אָׂשַמי 7

 :הָלּפַמ יעמ הַָתְיָהְו ריִעָמ רֶסּומ קֶׂשַמַד הֵּנַה
 4 1c 637 באומ יַחְּדְנ (ש = םיִחְּרָנ) | *? וגפ דע | גץמח | ול

ft add )m cs) | 7* cf 15,2° || ° Jer 48,31 WN, sicדרש | *1םיִסָמֹר | 5 =  
Edd Vrsו ּוגְהָי | 9 1 ְךיַרֲא | דס * סא 5 e1 ּנָה צ | etiam (6); 1M 

 אלו | ל ₪ 41 | 51 6 6 תָּבְׁשִה ?jr תֶׂשְרֲח 7 2SS( ׁשֶדָח, cf 6) | 12 יי?
frt sic Lיעל < 2;  (זסpריֵעְל ) & Cp 7,6 (dittogr?);141 רַאָׁשְו |  | ₪ 



 574 היעשי 18,2—17,2

 :דירחמ ןיִאְו ּוצְבְרְו הָניִיְהְּת םיִרְרְעַל ירערע יֵרעי תֹובָזַע>
 רֶאָשּו שמ הָבְלְממּ םירפָאמ רָצְבִמ בשני

 :תואְבַצ הָוהְי םָאְנ ּויָהְי לֲאְרְׂשיײיִנְּב דֹוָבְכְּכ
 :הֶזְרִי de ןמְׁשִמו ב דֹוְבָּכ ל אּוהַה .םַּ הָיָה

 םֶרא
 ס

 = םָאָפִ קמע םיִלָבְש טל הָיָה
 תיז הָקְנִּכ תל ָּב"רַאְׁשַנוי

 ריִמָא א רָב .םיִרגְר הָעלְׁ םִיָנְׁש

 :הניארת לֵאָרְִׂי שוקל ויניעו "ותשע" ל םָדֲאָה הָעָשי אוהה םויַב

 יי השעה תיִחְּבְַהלֶא הָעְׁשי אלו
 :םיִנְמַחָהְו םיִרְׁשֲאָהְו הָאְרַי אָל ייִתַעְבְצַא יׂשֲע רֶׁשֲא
 ּובְזע רשא re | הְו שר ןחה תבוזעכ' *וזּועמ יִרָע"ּוויַהְי אוהַה םויָבפ
 :הָמְמִׁש הָתְיָהְו לאָרׂשִי יֵנְּב יָנְפִמ

 ּתְרָבָז אָל ְּךּנעַמ רּוצְו ּךֵעְׁשִי יֵהלֲא ּתַחַבָׁש יֵּכי
 :ּונעְרְזִּת רז תַרָמְזּו םיִנֿמענ יִעָטַנ יִעּטַּת ןַכ" לע

 יֵחיִרְפַּת דער רָקבבּו יִנָשְנַשְּת ךֲעׁטְנ םויּבז
 ס  ושּוְנָא בָאְכּו 'הֶלַחְנ םִּיַּב ריצק ידנ

 ןּונְמַהְי םיִמַי תּומָהּכ .םיּבר םיִמַע ןֹומֲה יה
 :ןּואָשַי םיִריִַּּכ םימ ןֶמְשַּכ םיִּמָאְל ןוָאְשּו
 קַחְרַּמִמ סַנְו וָּב רעְגְו ןּואָׁשִי יםיִּבַר םִיִמ ןואָשַּכ םיִמָאְל

 :הָפּוס .ינפל לגלנכּו תּור"ינפל 'םיִרָה ץֶמְּ ףרו
 נניִא רק םֶרָטְּב הָהָלב הָנָהְו בֵרָע תעליי

 פ יניב לָרוְו 'וניסוש קל ה
 :שּוכיירֲהָנִל רֶבֲעַמ רֶׁשֲא םיִפנִּכ לָצְלצ ץֶרֶא יוהי 8

 םימדינּפדלע אָמֹג"יִלְכְבּו םיריצ םִיּב ַחָלשַה
 טְּומּוְךׁשִמְמ יוג-לָא םילק םיִכֲאְלַמ כָל
 הָסּובְמּו וקיוק יוָּג הָאְלָהְו אּוָהְְוִמ אָרֹונ םעילָא

 21 (6 6 66 ד. 0וששט) דעהידע ָהיִרָע | 5 1 רצק | 6 1 'פה יִפְעְסִּב | 9 ** 6
ls katéAirov oi Auop-תובגזע ךירע || *ל 16 6 ירמָאָהְו יִּוְחַה תב-- (6צ  

 paiot kai oi Edaiot [Ty 'N <6[) ו זס (9)6 םיִנָמָּאְנ (אל) ]מ PF] הָלֲחַמ |
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 ץֶרֲא יֵגְכְׂשְו לָבַת יִבְׁשילְּכי :ֹוצְרַא םיִרָקְנ ּואְזּבדִרֶשַא
 ס ּועֲמְׁשַּת רֶפוש עָקְתְכְו ּואְרִּת םיִרָה סגײאׂשנְּכ
 ינוכְמַב הָטיִּבַאְו "הָטוקְשִא יִלֲא הָוהְי רַמָא הב יִּכּ

 :ריִצְק יםֹהְּב למ בַעְּכ רֹוא-ילע חצ םחָּכ

 הָצַנ הָיְהִי לָמּג רָסָבּו חַרָפ"םֶתְּכ ריִָק ינָפְליִ
 :זֶתַה ריסַה תוָשיִטְּנַהדתֶאְו תורָמְזִמְּב םיִלְזְלִּנַה תַרְכְ
 ץֶראְָה תַמָהְבְלְּו םיִרָה טיִעְל .ּוָּדְחִי ּוָבְזַעַיֿ
 פ | ףֶחִּת ויִלָע ץֶרָאָה תַמָהְּבלָכְ טיִעַה יע ץ

 אָרֹונ םעַמּו טֶרומּו שמ יםע תֹואָבִצ הוה יׁש-לבּו איִהַה תַעְּבל
 א ֹוצְרַא םיִרָהְנ ּוָאְזַב רָשַא הָסּובָמּו 'וק-וקויוג הָאְלַהְ אּוהְדְוִמ

 פ :ןטצירה תֹואָבְצ הָוהְייםְׁש םוָקְמ
 םִיָרְצִמ אָׂשמי 9

 םִיַרְצִמ אָבּו לק בעדלע בכר הוהְי הָּנַה
 :וּבְרְקְּב סמי םִיָרָצִמ בֵבְלּו ויָנָּפִמ םִיַרְצַמ יֵליִלֲא ּועְנְו
 ויחְאְּב שיא ממנו םיִרָצְמְּב םִיַבָצִמ יּתְכַסְכְסְו

 :הָכְלממְּב הָכלְמַמ ריִעָּב ריע ּוהָעְרַּב שיָאְו
 עֶלבֲא ֹותָצִעו וּבְרקּב םיִרָצִמִַחּו הקָבְנו

 :םיִנעְּדיַה-לָאְו תֹובֹאָה"לָאְו םיֵטֲאָה-לאְו םיִליִלָאָהלֶא ּושְרֶדְו
 השק םיִנדַא דָיְּב םִיְרַצַמדתֶא ייּתְרַכְסְו

 :תֹוֲאָבְצ הוה ודא םָאְנ םֶּבדלֶשָמְי וע ךלַמּו

 שבי בֶרָחָי רָהְנְו םיַהַמ םִיַמיּותָׁשָנְ
 'רוָצָמ יִראָו :ּובְרָחְו ּולְלָב תורָהְנ ּוחיְנְזָאָהְו

 רֹוָאְי יֵפ-לע ירֹואְי-לע תֹוָרָעיל :ּולֵמָק ףּוסָו הָנָק
 :ּונָניִאְו ףַּדִנ שבי רֹואְי עֶרְזִמ לכו
 הָּכַח רואְיב יִביִלָשַמלְּ ּולְבָאְו םיִניִַּה ונָאְוֿ

 ּוללמָא םוַמ"ינפ"לע | תרָמכמ ישר
 :רָרֹוח םיָנְרֶאְו יתֹוְקיִרְׂש םיִּתְׁשִפ יֵדבְע ּוׁשָבּופ
 ׁשָפָנייַמְנֲא ירָכָׂש יִשָעְַלְּכ םיִאָּכְדִמ ִהיָתֹתַׁש ּנָהְוי

 % 05 הָטְק--, א הָטּוק-- || * 12155 648 םוויִּב | 7 * 1 6 69 םֶעָמְו ל 4

 ad 2 24 Cp 19, 3 6 ropaxOhdera מב | 4 1 ft (cf Ez 30,12( יִּתְרַכֲמּו |

 * >6 | 6 1 ןֶהָו | ל 1? 'ציִמ עו יִצִמ | 7 =י 1 ּוחֶאלְּכ ׁשֵבֲעְו טו קֶרילָּכ רַב
 cf 6 |g *1? nipרׂש )םיִתְשֹפ) cf 8 || * 12 ּורוָח (6 000 | 0 1 ָהיָתֹׂש

[Z080v]).(51006ןג6ע0ו ₪016) א | לו :רָכַש (63 רֶכָש  G4MsS61 65א* 0  



 576 . היעשי 1-2

 הָרֲעְבִנ הָצִע העְרפ עי יִמְכַח ןעצ יִרָש םיִלוָאדַאיי
 :םֶדָקייֵכְלַמּב יָנֲא םיִמָכֲחַּב .הֹעְרַּפילֶא ּוָרָמֹאְת יא
 ל אנ ּודיִגִיְו ְּךיַמָכֲח אֹופֲא םִיַאי

 :םיָרְצִמ-לַע תֹוֲאָבְצ הָוהְי ץַעַי-המ ּועְדָיְ
 ףנ ירש ואש ןעצ יִרָש לאני

 ָהיִטְבְׁש ית םִיַרְצִמ-תֶא יּועָתַה
 םיִעְוע חור .הָּבְרקְּב ְּךקִמ הָוהְ יי

 :ֹוֲאיָקְּב רוכש תֹועָּתַהְּכ והָׂשֲעמ"לְכְ םִיַרצִמ-תֶא ּוֵעָתָהְו

 הָּּכ בָנְזְו ׁשאָר הֲֵַׂי רׁשֲא = הָשַעמ םִרעְמְל הָיהְיְיאלְי
 :ןיִמְגַאו ְ

 -דָו תַפּונְּת יֵנְפִמ דַחָפּודְרֶחְו םיִשָּנִּכ םָרְצִמ הָיָהְי אּוהַה םּויּבי
 םִיֹרְצִמַל הָדּוהְי תַמְדַא הָתְיָהְו יז ויְלָע ףיִנַמ אּוָהְדִרֶשַא תֹואָבְצ הֹוהְי
 תֹואָבְצ הָוהְי תצע יֵנְּפִמ דָחְפִ וילֲא ּהָתֹא ריֵּכְזַי רֶׁשֲא לכ אָגחְ
 ץֶרָאְּב םיִרָע שָמָח ּויָהְי אוהַה םיּבַ* ס :ויִלָע ץעוי אּוֲהירָׁשֲא
 סֶרֶהַה ריע תֹוָאָבצ הֹוהיל תֹועָּבְׁשִנְו ןענּכ תפְׂש תֹורַּבַרִמ םִיָרצִמ
 ץֶרֶא ְּךֹותְּב הָוהיִל ַתֵּבְזִמ הֶיָתָי אּוהַה םיַּבפ ם :תָחֶאְל רַמֲאֵי

 עישומ םֶהָל חלש םיְִַ ִָפִמ התא וקטור טיר ץראְּב
 םִיַּב הָהְי"תֶא םִיָרָצִמ ּועְדְָו םִירְצַמְל הָוהְי עֶדּונְוי :םליִצַהְו בָרֹ
 הָוהְי ףגְנְו=י ּומָכְׁשְו הָוהיִל רֵדגורְדְנְו הָחְנַמּו חבָז ּודְבֲעְו אּוָהַה
 ס :םָאָפְרּו םֶהָל רֵּתְענְו הָוהְי-דֲע ובָׁשְו אֹופָרְו ףנֶנ םִיַרְצִמתָא
 םיִרְצַמְּב רּוׁשֲאאָבּו הָרּושַא םִיַרְִמִמ הָלָחְמ הָיָהִּת אּוהַה םֹויַּב*נ
 הָיהְי אּוּהַה םַּפי+צ ס ורּוׁשַאדתֶא םִיָרְצַמ ּוָדְבֲעְו רּׁשֲאַּב םִיָרְצַמּו
 רֶׁשֲא5 :ץֶרָאָה בֶרָקְּב הָבָרְּב רּושַאְלּו .םִיָרְצִמַל היׁשילְׁש לַארׂשי
 רושא ידי הׂשעמּו םִיֹרצִמ יּמע ְּךּורְּב רַמאל תֹואָבְצ הָוהְי כרב
 ּפ :לֵאָרְׂשִ יִתָלֲחנְו

 רּושַא דלמ ןֹוָנְְק ותא תָלׁשּב הדשא ןתְרת אָּב תֹנָשִּבי 0
 ךֶב והָיעשְי דָיְּב הָוהְי רֶּבַּד איִהַה תַעָּבי ּהָדָכְלִיו דוּדְשַאְּב םֶחַליו
 ףלנב לעמ ץלחת לעג נו ְךיֵנְתָמ לעַמ קשה ? ָתֲחַּתפּו כ מאל ץומָא

r2 680 ּועדו | 3 * p MSS Vrs mj Plc 5 תַנָּפ | 18 6ג 151155 2 
 . (ףגוסט) 98 סֶרָחַהא 6 קרה 6%* 6069[ף\(סט] = דָסַח 9 (6( 5% 8 = 4 ||

  | Cp 20, TAO Zopaywv; 8קזפ בֶרָו | 24 פס ? ק0% הכרב | 25 6 ּהָכְרַּב 20
 . (partim etiam antea YJ)ילגַר  | 2 3355 Q Vrsןוגרס
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 ְךְלֶה רשָאּכ הֶוהְי רָמאיו* | 5 :ףַחִיַו םּוְרָע ּךלָה ןַּכ שעיו |
 -לַעְו םִיִרְצְמלַע תַפֹומּו תֹוֲא םיִנְָׁש ׁשֶלׁש ףֵחָיְו םֹוָרָע ּוהְיְעׁשי יִּדְבַע

 םירעג ׁשּוּכ תלְ"תֶאְ םִיִצִמ יֵבׁש-תֶא רּוׁשדָלמ גֵהָנ בי וש
 שּוּכָמ ּוׁשְבְו ּוְּתַחְופ :יםיָרצִמ תוָרע תש יֵפּוׂשֲחַו ףֶחָיְו םֹוָרָע םיִנְקזּ
 יאּוהַה םויָּב ּהָזַה יִאָה בשי רַמֲא :םָּתְרַאְפִּת םִיַרָצִמְוִמּו םַטָּבַמ

 רוֵׁשֲא למ ינּפִמ לנהל הּרְזְעְל םָׁש ּונָסנ רֶׁשֲא ּונְַּׂבִמ הָכְדהַַּה

 םירַּבְדִמ אָשַמי 1 פ | ּונְחְנַא טֶלְמַנ ךיֶאְו
 ףולחל בנגב תוָפּוסְ
 :הָאָרונ ץֶרָאמ אב רָּבדַּמִמ
 יִלידַנִה הָׁשָק תִָח

 דֵדֹוׁשֹודָדּוׁשַהְו דגוּבודנוּבה

 יֵדָמ יכּוצ | םליֵע יֵלֲע
 :יִּתַבְשַה ּהָתָחְנַאלָּכ

 הָלָחְלַח יִנְתְמ ּואְלְמ ןַכילַע
 הָדְלְי יָריִצְּכ :יִנּוזְחַא םיִריִצ
 :תואְרִמ יִתְלַהְבִנ עמָשִמ יִתְיוענ
 יִנְתְתַעַּב תּוָצְלַּפ יִבָבְל הַעָּתי
 :הָדְרחל יל םֶש .יְלָשַח ףשג תא
 הָהׁש לָכָא תיִפְַה הפָצ ןחְלֶשַה עי

 ס  +ןָמ וִתְׁשִמ םיִרָשַה ּומּוק
 יָֹדֲא לֲא רֶמָא הָכ 5
 :דיגַו הֶאְרו רֶׁשֲא יהָּפצִמַה דמעה ךל
 םיִׁשָרְּפ דָמצ, .בֶכָר האָר

 לָמָּנ בָּכְר רֹוִמֲח בֶכָר
 :בָׁשְקבַר בָׁשֲק בישְקַהְו

 יָנֹדֲאהָּפִצִמ-לע הָיְרַא אָרְקּו*
 םֶמוי דיִמָּת דַמֹע יִכֹנֲא
 :תֹוליִלַהלְּכ בַצְנ יָכֹנֲא יִּתְרַמְׁשִמ"לַעֶו
 םיֶׁשְרָּפ דָמַצ ׁשיִא בָכָר אָב הָזהַּגהְו

 ,4°lprb ‘9— || °* prb add(nw >6)| 6°°>6°(%) | Cp 2r ד >1;6? םירבדמ |
2 sic #4 ה( raph); 1 frt Nn— vel ‘Nn—? || § 8 'h1 (sic etiam @); prps iD 
(Ex 12,21) || 6 * pצps .הָּפַצִמ הָדמַע ; 1 ₪ | 8 1 + הָאֹרָה; 1 הָאְרָא צ6| הָאְר 



 | 8 היעשי 21 ,7

 לב sl הָלְפָנ רָמאֹיַ שנ

 יגר ןבּו יִתְׁשְדְמ

 תֹוָאָבצ הוהְי תַאַמ יִּתְעַמָׁש רֶׁשֲא
 2 :םכל יִּתְדִגַה לארי יִהלֲא

 ריִעָשַמ ארק ללא .הָמּוה אָשִמיי
 :לילמזהַמ רמש הָליִלַמהַמ רמש

 הָלְָל"םַנְו רָקְב אָתֶא רמש רַמָאיי
 פ ּּויָתֶא רבָש ּוַעְּב ןּועְבַתימַא

 :םיִנָדָּד תֹוֲחְרָא ּוניִלְּת 'בֵרְעַּב רעב יבָרְעַּב אָשַמי
 םִיָמ ּויָתַה אָמָצ תאָרָקְלי

 :דדנ ומ ֹומְחַלְּב .אָמיֵּת ץֶרָא יֵבְׁשְי
 הָׁשּוטְנ בֶרָחויִנְפִמ ּודָדָנ תֹוָבָרָח יִנְּפִמִיכיפ

 סם הָמָחְלַמ דָבָּכ יִנָּפְמּו הָכּורְּד תָשְק יִנָּפִמּו
 דוָרָּבלָּכ הכו ריכְׂש 2 הָנָׁש דֹוֲעְּ יִלֶא ינדַא רַָמָא הָכדיָּבַ

 ןח איג אמי 22. 2 רב ד לארי
 :תִֹננַל ּךַלְּכ תיִלָעדיִּ אֹוֿפָא ךֶל"הַמ
 הֶזיִלַע הירק היִמּוָה ריִע הָאְלְמותֹאְׁשִת
 :הָמֲחִלִ יִתַמ אל בֶרהייִלְלֲח אל ךיללח
 רפא תֵׁשְפַמ דַחַי" ּודְדְנ ךיגיִצקלּכ
 :ּותָרְּב קֹוִחְרמ וְְּחַי רָּסִא יליאְצַמְנ"לָּ

 יכבּב רֶרֶמא ינמ וש יִּתְרמָא ןפ"לע+
 :ימעדתּב דֶׂש-לֲע יֵנֲמֲחנְל ּוציִאְת"לַא

 תֹואָבצ הוהְי ינדאל .הָכּובְמּו הָסּובְמּו הָמּוהְמ םֹי יָּכ5
 :רָהָה"לֶא עּושְו רק רֶקְרְקְמ ןח יג
 םיִׁשְרַפ םָדֶא בֶכָרְּב הָּפְׁשַא אָשְנ לע

 ךיקְפע-רַחְבִמ יקי :ןגמ הָרְע ריקו
 = הָרְעָשַה ּותָש תֶש םיִשְרּפַהְו בֶכָר ּואָלָמ

 rr 6 x. ‘ldooupaiag || 13 °° >6 |? Vrs בֶרְעַּבא 1 4 | 14 lc Vrs ומְדק |
 Cp 22, 3 °° prps (6 crAnpisg NWP) תַשְק םיִזָחא; 1 ₪ ּורָס קז ורסאי, 4

(frt rectius) trsp 3aa et 3b8 || ° ] prb (cf 6) יִציִמַאדלכ | 5 trsp huc , (nonn 

vb add?) || 6 gl ? (prps (6 + ומָעְו )לע םֶרֲא בֵכְר); 1 ₪ 6 101155 'פו 66 
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 :רַעְיַה תיִּב קֶשָנלֶא אּוהַה םּיְּב סֶּבִּתַו הָדּוהְי ְּךֶמֶמ תֶא לנינפ |
 הָכְרְּבַה יִמתֶא ּוצְּבְקְּתַו ּובָרדיִּכ םֶתיִאְר דָוְּדדריִע יִעיִקְּב תַאְופ |

 ראל םיִתָּבַה ּוצְתִּתַו םָּתְרַפְס םֶלָשּורְ יִּתְּב"תֶאְויפ והָנֹוּתְחַּתַה

 הָנָשְוה הָכרְּבַה יָמְל םִימְחַה ןיִב םֶתיִׁשְע הוקמו: :הָמותַה
 :םֶתיִאְר אל קּוחְרִמ ּהָרְצֹיְו ָהיֵשע-לָא םֶּתְמַּבַה אָלְו

 אּוהַה םיַּב תֹואָבְצ הוה ינֹרַא אָרְקיַו>

 :קָׂש רגתלו הָחרקלּו רָפְסַמְלּ בבל

 ןאצ טַחְָו לקְּביְרָה הָחְמשְו ןוָשָו הגה
 Tz :תָּמָנ רֶחְמ יִכ ֹותְׁשְו לוכֲא ןֶיָי תּוַתְשְו רָשָּב לְכֶא

 ר

 ןּותָמְּת"דֲע םֶכָלַהְנַ ה רַפָכְייִִא תֹוָָבְצ הָוהְי יִנְמְב הָלְנִנְוי*
 פ | ?תָאְבָצ הָנהְי ינדא רמָא =
 תוָאְבָצ הָוהְי "ינדַא רַמֶמ הכי

 :תיָּבַהְלַע רָשא 'אָנְבְשלע | הָנַה ןְכֹּפַהלָא אבל
 רבה הפ ל ָתְבַצָח"יִּכ הפ ְּךָל ימּו הפ ְךָכ"המייפ

 :ול ןְּבְׁשִמ עלְסב יִקְקִח ּורָבְק םורָמ יִבָצְח
 :הָטָע ְּךְטְעָו ירָבְּג הָלְטְֶלַט ךֶלֶמְלַמְמ הָוהְי הָּגַהי
 םִיָָו תָבֲחַר ץֶרָאלָא רוּדּכ | הָּפַגצ ְךֶפְנְצִי ףֹוָנָציי

 :ףינדַא תיִּב ןֶלק ךְרובָּכ תובְּכרִמ הָמָשְו תּומָת הָמש
 :ףסְרָהְי ךךמעַמִמּו ּךבִצִמִמ ךיֶּתְפִדהְו יפ
 :ּוהיקלֲחּ םיִקְיְלֲאְל יִּדְבַעְל יִתאְרְקְו אּוָהַה םִִיַּב הָיָהְו
 ודָיְּב ןּתֶא ְּךְּתְלַׁשְמֲמּו ּונֲקְַחַא ְךֶטְגְבַאְו ְּךָתְנתְּכ ויּתְשַּבְלְַויי

 :הָדּוהְי תילו םֶלָשּורְי בַשויְל באל הָיָהְו
 רגפ ןיִאְו חַתַפּו ומבש-לע דָוְּדתיִּב חָּתְפַמ יִּתַתנְו=>

 ל לתו כא תיל ב אָפַכְל היה
 ןָטְקה לכ לָּב .תֹועיִפְצַהְו םיִאְצֲאצַה ויָבֶאזתיַּב דוָבְכולָּ
 .:םיִלָבּנַה יִלָכ ל דַעְו תֹונָנאָה למ

 .*.ין'*

 פורד הוה כ; הייר אָשַמַה תְַכִנְו הפ העד
Somnas ¥ Sobnas; lזז >6%8) | 14 7-* >6%8) || 15 * >155\2 658 || < 6£  

bY (inf) et rsp ° ad ni" j17 | נה  || trsp ante 16aׁש-לֶא | 16 ?  
 14 54 'ָהֶא
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 יתִיַּבְמ דָּבָשדיִּכ 'שיִשְרַּת תּיְנָא ּוליִליַה רֶצ אָשִמי 3
 | 0 :ומל"הָלְנִנ םיִּתַּכ ץֶרֶאַמ אובמ
 ןוָדיצ רַחֹס יִא יֵבְׁשי "ומדי
 'םִיִּבַר םִיַמְבּוג ְּואְלַמ םִי רבע
 | :םָּוג רֶחְס ייָהְתַו ּהָתְאוְבִּת רֹואְי ריִצְק רחש ערֶז
 ן יתְַלְייאָלְו ִתְלְחְאל ירמאל םָיַה ועמי םֶי רָמָאיִכ ןודיצ ישב

| 
 :תֹולּותְב יִּתְמַמֹור םיִרּוחַּב יִּתְלַּדִנ אָלְו

 :רֶצ עַמָשְּכ ּוליִחְי םִיָרְַמְל עמַשרֶׁשֲאַכ
 | :יִא יִבָשָי ּוליֶכיֵה הָׁשיִׁשְרּת ּורְבֲע

 | ּהָתָמְדִק םֶדְְיִמיִמ  הָזיִלע םֶכָל תאזהל
 | :רּונָל קוחְרמ ָהיֶלְגר הלב
 הָריִטֲעַמַה רָצ-לע  תאז ץַעְי יִמָ
 :ץֶרָאידַּבְכְנ ָהיִנָעְנִּכ םיִרָש ָהיְרִחְס רשא
 ףןֹוֲאָ ללחל ּהָצֲעְי תֹואָבצ הָוהְיַ
 :ץֶראיּדבְכנלּכ לקהל בצלב

 :דוע יחזמ ןיא שישְרתדתב 'רָאְיּכ ְּצְרַא ייָרָבעי
 תֹוכָלְמַמ זיִנְרִה םֶיַהלַע הָטְנ ודָייי

 :ָהינֹועמ דַמְׁשִל ןעְּלָא הָּוצ הֶוהְ
 זולעל דֹוע יִפיִסֹותאְל רַמאוי

 יןודיִצתַּב תֹלּותְּ הָקְׁשֲעְמַ
 :ךל חּוניִראְל םשסּנ ירְבַע יִמְּוק 'םייִּתּכ

 ּומיִקַה סי ּהָדְסִי ירּוׁשַא הָיָה אל םַעָה הֶז "םידְשַּכ ץֶרֶאיְוַהְי*
 :הֶלּפמְ ּהַמָׂש ה ָהיתֹונְמְרַא ּורְרֹוע ויָניחַב

 ס עמ בש יכ שיש תנא וליליהי+
 ץקמ דָחֶא ךלמ יִמיִּכ הָנָש םיִעְבְש רצ תַחְּבָשַנְו אּוהַה םְַּּב הָיָהְוי5
 :הָנוּוַה תַריֵׁשְּכ רֹצְל הָיְהִי הָנָׁש םיִעְבׁש

Cp 23,1° 6 Kapxndévog # Carthaginis | >6; 1נּבֶןpמ cf14 (esp, cf 6) | 
 * 1 ומ שו ּומְדַנ || ל 1 6: :םיבר םימב וָכָאְלַמ (שפק :) | 3 = תזקצ ֹוְריִצְק

cfr | 8 prpsו 5 1עַמָשַי |6  addצפו  gloss) oFהתאוכת (רואי >6] 6 יהתו  
|g 1? JIN3 | °° 1? invers (dl 722) | ro*1ftc GTQ JP dlcהָרָׁטעֶמַה  

6 | = 1 ft rh (cf 6) | rr | wy | r2° ca 14158 ןויִצ 1 48 | * KDB, Q 
vs 13 dub; frt crrp || 13 * orig? Djyl9 vel Dng (Vrs = #4) |םיּתַּכ ||  

 b trsp ? huc ° (vb ‘WN ‘ה Nb add?) | K וויִניִחְב 0 ויָנּוחְב
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 הָחָּכְׁשִנ הָנֹוז ריע יִּבְס רוֶּגַכ יחק6
 :יִרכְזִת ןעָמְל רישדיִּבְרַה ןּגנ יֵביֵטיַה |

 הָּגִנְתֶאְל הָבְׁשְו רצזתֶא הָוהְי דָקפִי הָנָׁש םיִעְבְש ו ץֶקַמ הָיָהְויז
 הָרְחס הָיְהְויי :הָמְדאָה יגָפדלע ץֶרָאָה תֹוכְלְמַמ"לָּכ"תֶא הָתְנָת
 הָוהְי יֵגְפִל םיּבְׁשַל יִּכ ןְפֶחַי אָלְו רֶצְאִי אל הָנהיִל ׁשֶדָק ּהָנִנְתֶאְ
 פ  :קיִתָע הָּפכְמִלְו הַעבְׂשְל לכַאל ּהָרְחַס הָיָהְי

 ָהיִנָּפ הּועו ּהָקָֹובּו ץֶרָאָה קקוב הָוהְי הגַהי 4
 1- 'אשנ] וינדאּכ דֶבֵעּכ ןֵהֹּכּכ םֶעָכ הָיָה :ָהיֵבׁשי ץיִפַהְו
 רֶׁשֲאּכ הָׁשֹּנַּכ יהולַּכ הָולַמַכ רַכֹוּמַּכ ּהָנֹוְקּכ ּהָּתְרֶבְּנַּכ הָחפָשַּכ

 :יהַּה רֶבָּדַהדתֶא' רַב הוהְייְּכ ווּבְתּווָּבַהְו ץֶרָאָה קוָּבתוקּוְּבַהְי =
 ד

 :ץֶרָאָהְיַע יםוָרְמ וללא לבת הלבנ יהָלְלְמֲא ץֶרָאָה יהָלְבְנ הָלְבֲאצ
 ּורַפַה יקח ופְלֲ תרות ְּרְבַעְידיִּ היבש תַחַּת הָפְנֲח ץֶראָהְופ

 :םָלֹוע תיִרְּ ּהָב יֵבׁשי ִמְׁשֲאו ץֶָא הָלְכָא .הָלֶא ןַילעפ |
 :רַעְזִמ שונא רֵאְׁשִנְו ץֶרֲא יִבָשַי ור ןַפ-לע
 :בֶלייַחֲמְׂשלְּכ ּוחְנָאְנ פלא שוריִּת לבָאל

 םיִזילֲע ןואש לֵדָח םיִּפֶּת שושָמ תַבָש5
 :רֹונָּכ שוש תַבָש
 :ויתשל רָכָש רַמָי ןְינּותְשי אָל ריִׁשּבפ
 :אֹוּבִמ תִיַּב"לְּכ רֹנס ּוהְּת"תִיִרְק הָרְבְׁשנ

 הָחַמְׂש-לּכ הָבְרְע תוָצּוחַּב ןַײַה-לע הָחְוַצִיי

 :ץֶָאַה שושָמ הָלּ
 :רעָשתַכְי הָיִאָשּו הָמש ריִעְּב ראשי

 .םיִמַעָה ךוְתְּב ץֶרֶאָה בֶרָקְּב הָיְהְי הֶכ כ
 :ריִצָב הָלְּכְםֶא תֶלָלְעְּכ תוז ףְנְּכ

 הָוהְי ןוָאְנְּב ּונְרָי םלוק ּואָשַי הָמַהי+
 הָוהְי ּוָדְּבַּכ םיִרְאּב ןבילַעמ םִיִמ לֵהְצ
 : :לֶאְרשְי יהלֶא הָוהְי םש םִיַה יאְּב

 קיצל יֵבְצ .ָּעַמָש תַרמְז ץֶרָאָ ףנְמיֿ
1A— | Cp 24, 2 *°? add | ? mlt MSS Edd nl (8 NWJ) || 3 ° trsp17  

 huc yaa || °° dl (mtr cs) | 4 * dl (mtr cs) || ® prps םע םּורָמ, 6( 18 < 21 [
 5 add? 6 6 rrwyxoi écovra (= Al, cf arab“ ירח deminutus jfuit; al ולב [

 9 6 ושב || זז קז5 (6( 698) הֶרְבַע א 1 קזמ 4 || ז2 8 רֶא--; 6 ומ 120 1 6%
trsp + post in’ || 15 prps Dָבָּא cf 6; 1A.תלְל- | 14 ?  Var®1606 | 13  
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 ּודְנְּב םיִדָנְּב .יֶל יא יִליִזָר לייזר רֶמאָו
 :ּודָנָּב םיִדגֹוְב דָנָבּ

 :ץֶראָה בשוי יל חַפְו תַחפְו דַחַפיל
 ַחַפַה-לָא לפי ִדַחַּפַה ילוקִמ סָּנַה הָיָהְוי

 חב דָכָלְי תַחַפַה 'ותַמ הָלעָה
 | :ץֶרֶא יִדְסּוְמ ּוׁשֲעְרו ּוחָּתְפַנ םּורָמַמ 'תוָּבְרַאדיִּ

 = הָטְטוְמְתִה טומ 'ץֶרָא הָרְרוּפְתַה רוּפ ץֶרָאָה הָעערְתָה יהָעָרי
 = :ץרא] הָנּלמּכ הְָֹנְתַהְו רוכְׁשַּכ ץֶרֶא ענְּת עני

 = מ :םיק ףיסות"אלו .הָלְנו הָעָשּפ היל דב
 םֹורָמּב םֹוָרָּמַה אָבְצדלע הָוהְי דָקְפִי אּוהַה םּוַּב הָיָהְוי

 הַפַסַא ּופְסֶאְוי :הָמְרַאַהְלע הַמָדַאַה ילמדו
 :ּודְקְפִי םיִמָי בֶרָמּ רגְסמְלַע ּרְגְסְו רוֿב-לע ריִּסַא

 תֹואָבְצ הָוהְיְלְמיכ הָמחַה הָשֹוּ הגבלה הֶרפְָו
 פ דוב וָנקַז דָגנְו םלָשּוריִבּו ןיצ רֶהְּב
 ְךְמַׁש הָדֹוא ךֶמַמורִא הָּתַא יַהְלֶא הָוהְיי 5

 :ןָמֶא הָנּומָא קָחְרִמ תוצְע אָלָּפ ָתיׂשָע יִּ
 הָכּפַמִל הָרּוצְב הָיְרִק לֶנַל *ריִעַמ ְתְמׂש יִּי

 :הָנִָּי אל םָכֹועְל ריִעַמ 'םיִרָז ןוָמְרא |
 :ְּואָריִויםיִצירֲע םיוג תָיְרִק וָעםע ּךוָדְּבַכְ ןּבילַע
 ול"רצַּב ןיְבָאָל זועָמ לָהל זועָמ יהי

 בֶרחַמ לַצ םֶרנִמ הָחְחַמי
 ןֹויצְּב בֶרָחְּכי :'ריק םֶרֶַּכ םיִציִרֲע חה יִּכ
 בָע לֵצְּב בֶרָח עיֶנְכַּת 'םירַד ןואָש
 פ - :"הנעי םיִציִרָע ריַמז

 הָּזַה רֶהָּב םיִמַעָהְלָכְָל תואְבְצ הָוהְ תשע
 םִֹמִמ םיִנָמְׁ םיִרָמְׁש הָּתְׁשִמ םיִנָמָש הָּתְׁשִמ
 טֹולַה וטיולַהִגּפ הָּזַה רֵהָּב עלו :םיִקקְזִמ םיִרָמְׁש

41 1 

 "םווגַהלָּכ לע הָכּוסָּנַה הָכָּסַּמַהְו םיִמַעָה" לכ"לע

 * 18 * סזס .לוק 6 ךות 6 ]61 48445 יִנָפַמ ₪ ןמ | " ? :5 םיִמָשה | זָפ *1 על
)cf 33.4( | Cp 35,ץראה ₪ ץרא | 22 1 ףָסא ₪ שמ ריִּסַאָה  a:ל  | rk 

  vb nonn (vel? dlםיִדָו | 3 6א cf Vrs || * 6 60600 6ומ( ?  )velריִעָה ]5
 [p | = 6 Dt afc 1 INA proTW SIDר j 4/5 = add | °*1תיק |
6 0S םיִאָחֹמֹמ | 71 טולה cf 1S 21,10. 
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 תַצָנְל תָנָמַה עקבי
 םיִנָּפלְּכ לַעְמ .הָעָמַּר הָוהְי ןָנֹדַא הָחָמּו
 ס  ורָּבְר הוהְי יִּכ ץראָה לעמ ריִסְ ומַע תּפְרְֶ

 .ּתָעּושיִּב הָחַמְשִנְ הליגְנ 8 אה הוה הז

 ויְתָחַּת יבָאֹומ שנ הזה רָהְּב הָוהְידִי גת
 וּבְרְקְּב וודי שֶרפּויי :הָנַמְדמ יִמְּב ןֶּבִתמ ׁשַָהְכ
 :ויָָי תובא םֶע ֹותְוֲאג ליּפְׁשַהְו תֹוִחְְל הָחֹׂשַה ׂשֵרְפְירֶׁשאַ

 ס :רָפְע-דע ץֶרֲאָלעיִּגַה ליֵּפְׁשִה חֵׁשֲה יִּדיִתֹמֲח בֵּגְׂשִמ רַצְבְמּוי
 הָדּוהְי ץֶרָאְּב הָּנַה"ריִׁשַה רֶׁשוי אֹּוהַה םִיַּבי 26.

 :לַחְו תומוח תיִׁש העּושי ונע ריע
 :םיִנְמֲא רַמֹׂש קיִּדְציֹוג אָבִיו םיִרֲעְׁש ּוחְתַּ*
 :ַחּוטְּב דב ִּ םולָש ו 'םולש רַצִּת ךּומְס ירָצִיַפ

 :םיִמְלּע רּוָצ .הָוהְי ב יב דעײיע הויב וב
 הָבָנָשַג הָיְרק םֹורָמ יֵבְׁשְי חַשַה יב

 :רָפָע-דֲע הָנֲעיִגו ץרָא-דע הָליּפְׁשִי הָנכיִפְׁשִי
 :םילד יִמַעַפ יֶגֲע ילְגִר לגַר הָנַסְמְרת

 ָלַפְּת קיִדצ לנְעַמ רֵׁשָי םיִרְׁשימ קיל חרָאז
 ׁשָפָנ"תואת ְּךְרָכלְוְךְמשְל נוק הוהְי ְּךיַמְפְׁשִמ חרָאףַאי
 ּךְרחשא .יִּבְרקְב יתּורדףא הלב ךתיוא יִשְפַנ

 :לָבַת יֵבְׁשִי ּוֵדְמַכ קָרָצ ץֶרָאָל יִסְפְשִמ 'רשאּכ יּכ
 לע תֹוחכְנ ץֶרָאְּב קֶדֶצ דָמְל"לַּב עָשְר ןָתַײנס

 ד הָמָר הָנהְיוי פ :הָוהְי תִאג הָאְרידלַבּ
fo OAT reeףי. ~~~ .. 

 ל תלה ּוניִשעְמ"לּ םנ יִּכ גל םולש תֶפְשִּת היה
 ְּדַמָׁש ריְֵּז בירב תל םיִנַֹא נּלְעְּב ינהל הָוהְי
 ּתְרְקַּפ ןֵבָל ומקל םיִאָפְר ּויְְיְדלַּב םיִּתַמ

 ?ומֶל רֶכָזלָּכ דָּבַאְּתַו םֶדיִמָשִּתַו
 8 0 100 15,54עַלָּב (א016860מ) | ף %-* 4608 6[ ל-* || ל-ל >6%* 3 (8605% 6

 "יונ | ro * סזפ ביזא || ל 0 684 ומְּב, 16 א יִמְּב | זז dub || 12 *1? ויָת-- | ?
(cf Paseq) || 4 41 ? 6כ 26, 3 51 1רָצְי (116א: \6000) | ל 1; 8  | dl 
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 תְָבְכַנ יגל ּתְפַָי הָוהְי יֹונל ָתָּפַסיי5
 פ  :ץֶרָאיועק"לְּכ ָּתְקַתר
 :'ומָל ךְרְסּומ שחל ןּוקְצ' 'ִּוְקְּפ רַצְּב הָוהְי
 היֶלְבְחּב קַעְזִּת ליִחֶּת תֶדָלָל ביִרְקִּת ּהָרֶה ומְּכז

 ַחּוְר ּונְדלָי ומְּכ :ּוְלַח ּוניִרָהִי* :הָוהְי ףיְנָּפִמ ּוניִיָה ןּכ
 :לָבַת יִבָשָי ולפַ-לבּו ץֶרֶא הָשְעְנְלַּב תעּושי

 רֶפָע יִנְכְש ּנְּגְִו וציקֶה" ןּומּוקי 'יִתְלְבְנ ףיִתַמ "ויָחְיי
 פ | ליֶפַת םיִאָפְר ץֶרֶאְו למ תרוא לט יִכ

 עב 'ָּביִתְלִד רֶגְסּו ףירְדחב אָּב ימַע יי
 :םעֶז"ירוָבעירע ענָר"טעֶמַכ יֶבֲח

 ויָלְע ץֶרָאָה-בְׁשי ןנע דָמְפִל ֹוטּוקְמִמ אצי הָוהְי הָּגַהריִּכיי
 ס | ָהיִגְרַהלַע דע הָּפַכְתִאָלְו ָהיִמְדתֶא ץֶרֶפִה הָתלְִ
 הָקְוֲחַהְו הָדְַהְו הָׁשקַה וּבְרחְּב הָוהָי פי אּוהַה םיּבי 7

 ןוִתָלִקע ׁשֲחְנ ןְתָיל לֵעְו רָב שָחְנ ןְתָיְל לע
 אּוהַה םיִּב<* ם יב רֶׁשֲא ןִנַּתַה-תֶא גֵרָהְו
 הָנָתְׁשַא םיִעְנְרל ּהָרְצְנ הָוהְי ינאי :הָלְּונִע 'רָמָח םֶרְּ
 יִל ןיַא הָמֲחי :'הָנְרִצֶא םויָו הָלְיְל ָהיֵלָע ידָקְפִי ןּפ
 :דַחָי הָּנְתיִצַא ּהָב הָעְשְפֶא הָמָחְלמַּב תש ריִמָׁש יִנַנְּתיהיִמ
 :יל"הָׂשֲעי םֹולָׁש יִל םֹולָׁש הֶׂשֲעי יֹוֲעמְּב קחי וא
 לָבַתיִגָּפ ּואָלְמּו לֶאְרְשַי חַרֶפּו ץיִעָי בקע שרָׁשִי םיִאָבַה
 פ :הָבּונְת|  נֶרחוונְרַה גְרָהְּכְ"םַא ּוהָבַה והְּכַמ תַכַמְּבַה
 :םיִדְקּוְיְּב'הָשָקַה 'ִחּורְּב הָנָה הָנָביִרְת הָחְלַשְּביהָאְסאַסְב
 ותאָטַח רֶסַה יִרְפילָּכ הוו בקעיוע רַּפְכְי תאוְּב ןכל

 תֹוצָּפָנִמ ניגְבאָּכ חַבְזִמ ןגְבֲאלָּכוֹומּׂשְּב
 דֶדֶּב הָרּוצְּב ריִע כי :םיִנָּמַחְו םיִרׁשֲא ּומֲקאל
 לֶגע הַעְרִי םֵׁש רֵּבְַּמּכ בָוֲעַגְו תָגְׁשִמ הנ
 הָנֹרֹבְׁשִּת הָריִצְק שָביִּביי יִהיִפַעְס הָלכְו ץֶּבְרי םָשְו

 16 = 6032955 הונדקפ | b- 6 ev 016 ןגואק6 (קז חז-) . . ףגוע = חל תקּוצְּב
 ונָל 'מ?; זטפ ונל 'מ יִּכ ץֶחָלְמ ּונְקְעַצ;א ג! ונל 'מ ץַחַּלִמ ּונְקַצ (ּףּדְקֶּפ רַצְּב |
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 אּוה תּוניִּב-סע אָל יִּכ ּהָתֹוא תֹוָריִאַמ תֹוֲאְּב םיִׁשְנ
 ם נחי אל ורצו ּוהשע .ףגמחרידאל ןכדלע

 רֵהָּנַה תָלְּבְׁשִ הֹוהְי טְּבְהִי אּוּהַה םִיַּב הָיָהְוי

 ם לארי יג ךָחֶאדָחאְל ִּטתלְת םתְַו םִיְָצִמ לחג"רע
 לּורָנ רפּוׁשְּב עקְּתִי אּוהַה םִִיַּבוהָיָהְויפ

 םִיָרְצִמ ץֶרֲאְּב םיִחְּּנַהְו רִּׁשֲא ץֶרָאְּב םיִדָבֲאָה ּואָבּו
 ס  !םֶלָשּוְריִּב שדמה רַהְּב הנחל ּוֲחְּתְׁשִהְו

 ינדאל | למאה קח הגה :ןוי ימה :םיִנָמׁש-אּיג - שארילפי רֶׁשֲא
 םיִפטש םיִריִַּּכ םיִמ םֶרֶזָכ בָטְק רעָש דָרֶּב םֶרָזְּ

 :דְָּב ץֶרָאְל חיה
 :םיָרְפָא רוכש תּואְג תֶרְמַע .הָנְסַמְרִת םִָלְנַרְּב
 םיִנָמְש אָיְג שאָרילַע רשֶא ּוּתְרֲאְפִת יִבָצ לבג תַציִצ הָתְיַהְוי

 ּהָתֹוא הֶאֹרָה הֶאְרִי רָשא ץיק םֶרָמְּב *ָךּּכַבְּ
 ס | הָנְעְלְבִי וָפַכְּב הָדְעְּב
 תֹואָבצ הָוהְי הָיְהי אּוהַה םויָב

 :הֶרְעַׁש] :ֹומע רַאְׁשִל .הָרָאְפַּת .תַריִפצלְו יִבָצ תֶרָמַעַל

 הָמְְלמ "רביִשְמ הבל יטָמְׁשמַה-לע 'בׁשויל טפְׁשִמ לו
 ועָת רָבְשְבּו ּוגָש ןיָיּב הָכָאדמַנְו
 ןילהןמ ועְלְבַנ רֶכַשַב ּוגָש איִבְנְו ןהכ
 :הילילֿפ ּוקַּפ הָארָּב ונָש רֶכְׁשַהְוַמ ּועְּת
 ס :םוקמ יל הֶאצ איק ּואלֲמ תֹונֲתְלְׁשלִּכ יב

 הָעּומְש ןיִבָי יִמדתֶאְו הָעַד הָרֹוי ימ-תֶאפ

 :םִיְָׁשִמ יָקיִּתַע בלֲחַמ לוּ
 וקל וק וקל וק וַצָל וַצ צל ןצ יָּכוס

 :םָׁש ריֲעְז םֵׁש רע
 :הֶגַה סַעָהְלֶא רבי תֶרָח ןושְלְבּו הָפָש יִנעְלְּב יּביי

 ףיֲָל ּוחינָה הָחּונְמַה תֶאז םֶהיִלַא רֶמָאירָשַאי
 :עומש אּוֿבֲא אָלְו הָעָּגְרַמַה תאְזְו

 Cp 28, x °° prb dl (ex 4) | 2 mlt MSS Edd הinיל | 3 1 תֹרֶטע | 4 1הָר |
 6 ** 1 6 4/1585" טפשמהדלע בשויל טפשמ חמלו | * >6%8) | * 1 'ִסְל | ל

 'ִפַב | ז2 0 mlt MSS ּובֲָא.
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 הוהְי"רַבְּד םֶהָל הָיָהְויי
 וקל דק קל ו יִצָל ו וּצְל וצ
 םָׁש רִיֵעְז םָׁש ריֵעְז
 פ | ּּודָבְלנְו ושקיִנְ ורָּבְשַנְו רוח לְשָבְו וכָלִי ןעמל

 ןוִצָל יׁשְנַא  הָוהְי-רבְד ּועְמִש ןֵבָליי
 :םֶלְׁשּוריִּב רֶׁשֲא  הָּנַה םַעָה יֵלְׁשְמ
 תֶוָמיתֶא תיִרְב ּונְתרְּכ םֶּתְרַמַא יי

 יהָזֹח ּוניֵשָע לואָשםַעְו
 ּונָאובְי אָל רבעייּכ ףטוש 'טיש

 פ | ּּנרֶּתְסִנ רקָשבּו ּונְסְחַמ ְֶָכ ּונָמַש יִּכ
 הָוהָי נֹרֲא ֹרמָא הָּכ כָל

 ןַחב ןְבָא יןֶבֲא ןיצְּב דפי גְנה
 :ישיִחי אל ןיִמַאמה 'דֶסּומ דָסּומ תרְקִי תַנָּפ

 תֶלְקשִמְל הָזָהְעּו וקל פֶפְשִמ יִּתְמְשְוז
 :ּופֹטְׁשִי םִימ רָתַסְו בָזֶכ הַפְחַמ רָב הַעָיְו
 םּוקַת אָל לאשת יםכְתּוזַחְו תֶוָמדתֶא םֶכְתיִרְּב יִרָפְכְו
 :סמְרַמְל ול םֶתיִיְהְו רבעי יִּכ 'ףטוש טוש

 םֶכְתֶא חָקִי ֹורָבָע יֵתמִ
 הָלְלבּו םיַּב רֶבֲעַי ךֶקְבִּב רֶקְּבביֿכ
 :העּומש ןיִבָה הָעְוָזקַר הָיָהְו

 סָנַּכְתַהְּכ הֶרָצ הָכּסַמַהְו עֶרְּתְשַהמ עַצַּמַה רצָקיֵּכ>
 ְגרי ןוְעְבְּב קָמַעְּכ הָוהְי םּקָי םיִצָרְפ"רַהְב יֶּכיי

 ו הּירְכְנ ּותָרְבְע דבעלְו והשעמ רז והשעמ תושעל
 כ ץראה] םֶכיֵרְסומ ּוקְָחי"ּ צצּולְתַּת-לַא הָּתַעְר>

 לכלל תֹאבְצ הָוהְי נא תַאמ  יִתְעַמָש הָפְרֶחִנְו הלָככ
 :יִתְרְמִא ּוֵעְמְׁשְו ּוביִׁשָקַה יִלֹק ּועְמִׁשְו ּניזַאָה:
 :ֹותָמְדַא דָּדׂשיִו חַּתפָי עול שֶרֹחַה ׁשֶרֲחְי םויַה לָכֲהי
 קְרָזי ןָכְו חצה ץיִּפַהְו ָהיֶנָפ הָנְׁש"םא אֹולֲהי

dub (640 pactum) | ° Q BIW; 6£0 AQ (al pro Ablw leg bQIW [sed5 *  
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vel nn), al Wb: (6 Win) GAC IPetr + er avrg | 18 * ] prb vn), cf8 ,ro| 
 . 6] 155066 5065, ¥ pactum|| © cfi5” | 1g >6°() || 22>4MSS GMS | 24 frt dlל
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 :ֹוְתָלְבָנ תָמּפִכְו ןָמְסִנ הָרֹעְׂשּו יהָרֹוׂש המח םשְו
 :ּנרוי ויֵהלֲא טָפשמל ורָסיְו6

 בָּי ןָמּכלע הְָנִע ןפואו חצק שדי ץּורָחַב אֶל כי
 :טבשּב ןמכו חצק טֶבָחָי הָטִמַב יִּכ

 ונשּודי ישוָדֶא הצָנְל אל יִּכ קד םָחָל>
 פ :היִׁשּות| נקד אָל יריׁשְרפּו -וָתְלְגע לגל םַמָה

 ליִדְגַה הצע אָלְפַה הֶאצְי תֹוׂאָבְצ הָוהְי םעַמ תאֹז"סנפ
 דָוָד הָנָח תיק לֵאיִרַא לָאירא וה 29 =

 :ּופקְִ םיִגַח = הָנְׁש-לֲע הָנָש ּופְס

 האג הְונֲאַת הָתְיָהְו לָאיראל יתּקיֲִהְ
 ךיְלָע 'רודכ יִתִיגָחְוי :לֶאיראכ יִל הָתְיָהְ
 :'תֶרְצִמ ִיִלָע יִתְמיִקַהְו בָּצִמ ְךילֲע יִּתְרצְו
 ָךְתָרְמֲא חַשִּת רַפְעַמּו רבת ץֶרָאַמ תְלַפְׁשְו
 :ְףצְפַצִּת ְּךָתָרְמא רַפְעַמּו ךלוק ץֶרָאַמ בוָּפְּכ הָיָהְו

 יםיִציִרֲע ןומַה רבע ץַמְכּו יִיִרָז ןומֲה קד קֶבֶאְּכ הֶיָהְו
 דֶקָפִּת תואָבָצ הָוהְי םעְמ םָאְתִּפ עתּפְל הָיָהְ
 :הָלָכּוא שא בַהָלְו הָרָעְסּו ּהָפּוס לוָָנ לֹוָקְו ׁשֹעַרְבּו םעֶרְּב
 לאיִרא"לע םיִאְבְצַה םִיגַהדלָּ ןומה הלל ןונח טולחּכ היָהְול
 :הָל םיִקיִצָמַהְ הָתְדַצְמּו היִבְדלָכְו
 ושְפַנ הָקָיִרְ ץיקהו לכוא הָנִהְו בֵעָרָה םלחָי רׁשֲאּכ הָיָה

 ושְפַנְו ףיע הָגַהְו ץיקהו הָתש הָּגַהְו אָמָּצַה םֶלחְי רָשַאְכְ

 הקקוש] .ם :ןײצ רה"לע םיאְבְצַה יוגה" ןומה הי
 ועָשְנ וָעָשַעִתְשַה ּוהָמְתּו יּוָהְמְהַמְתַה
 :רֶָכְש אָלְו 'ָּעְנ .ןינדאלְ ורכש

 הָמּדְרַּת ַחּוְר הָוהְי םָכיֵלע ְּךסֶנרייי
 :הָּסִּכ 'םיִזֹחַה םֶכיֵׁשאָרתֶאְו יםיִאיִבְנַה-תֶאי םָכיֵגיע-תֶא סע

 ותא נְּתִײרְׁשַא םּותָחָה רָפָּפַה יֵרָבְּכ לֹכַה תּוזָח םֶכָכ יָת
 :אּוה םִוָתָח כ לכּוא אֵל ֹרמָאְו ָהָזיאָנ אָרְק רָמאַל רֶפֿפה עֶדֹוילָא

(dittogr?) || » >6NA*'(&); AO kal xérxpov (JT?) | 28 425 * <6$  
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 588 היעשי 30,3—29,12

 אל רַמָאְו הֶז"אָנ ארק רָמאַל רֶפְמ עְדָיְיאְל רֶׁשֲא לע רֶּפַּסַה ןֵתְנְוי
 פ | רָפַח יִּתְעַדְ

 הָּנַה םַעָה "שנ יִּכ ןעַי "יֶנדַא רָמאָיַוי
 יִנָפִמ 'קחר וָּבְלְו יִנּוְּבְּכ ויָתְפְׂשַבּו ויָפְּב
 :הָדְמְלְמ םיִׁשְנֲא תַוצִמ יתא םֶתְאְִי ייֵהָּתַ
 אָלַפְו אָלְּפַה 'הָזַהדםַעָה-תֶא" איִלְפַהְל יףסוי יגְנַה ןכְל

 פ | ורָּתַתְסִת ויָנֹבְנ תניִבּו ויָפָכֲח תָמְכָח הָדְבָאְ
 הָצֲע רֶּתְסַל הָוהְיִמ םיִקיִמְעמַה יָה

 :ּונֲעֶדי יִמּו ּונָאר יָמ ּורְמאָו םֶהיֵׂשֲעַמ ָךָשָחַמְב הָיָהְ
 בֵׁשָחַי רֶציַה רֶמָחְּכ"ַא םֶפְכְפַהי

 :ןיִבַה אל ֹורְצְיְל רַמֲא רָצְיְו יִנָׂשֲע אָל ּוהָשָעָל השעַמ רַמאיִיִּ
 ' בָשֶחְי רעיל לֵמְרַּכַהְ למר ןֹונְבְל בֵׁשְו רֶעָזִמ טעֶמ דועדאלָהְיז
 רֶפס"יִרבּד םיִׁשְרֲחַה אּוָהַה-םֹויַב ּועַמַׁשְו 8

 :הָניִאְרּת םיִרוֲע יגיע שמו לָפֲאמּ
 :ּוליִגָי לֵאָרְׂשִי ׁשֹודָקִּב םרֶא יֵנֹויְבֲאְו הָחְמִׂש הָנהְיַּב םיִוָנִע ּוָפְסִיְופ
 :ןוא ידָקְׁש-לכ ּותְרְכְנְו ץל הָלָבְו ץיֶרָע סֶפָאְיכ
 | פ :קידצ והּתְב וטיו ןושקי רעָשּב חיכומלו רַבָדְּב םָרֶא יִאיִטַחְמי

 < = םָחְרְבַאתֶא הפ רשא בֶקַעַי תיִּבילֶא .הָוהְי רָמָאהֶּכ בלי
 | :לורוחי ויִנָּפ הֶתַע אלְ בקע שובי הָתעאָל

| 

A 

CT ap Pr ay vy 

 5 :חקְלודְמלְי םיִננורְד :ָניּב העת + עֶר
 הָיהְי-םָאְנ םיִרְרּוְס םיִנָּב יוהי 0

 יִחּור אָלְו הָכָּסִמ סנו יֵנִמ אָלְו הָצֲע תוׂשעל

 :תאָטַחילע תאָטַח תֹֿכְס ןעֶמְל
 ולֶאָש אָל יִפּו םִיַרְצִמ תֶדָרָל םיִכָלְהַה*
 :םִָרְצִמ לֶצְּב תֹוסְחַלְו העְרּפ זוָעְמְּב על
 י :הָמְלְכל םִיָרְצִמ"לַאְּב תוִסָחהְו תֶׁשְבְל הָעְרפ זֹועָמ םֶכָל הָיָהְ
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30,4—17 JESAIA 589. 

 :יועיגו סגָחי ויֵכֲאָלַמּו ויָרָׂש ןעַצְב יָה
 ומל וליעוידאל םעדלע שיאבה לכ
 ם :הָפְרָחְל"מנְו תֶׁשְבל יּכ ליעְוהְל אָלְו רֶזָעְל אל

 הָקּוצְו הָרָצ ץֶרֵאְּ בָנָנ "תומַהְּב אָשַמ
 ףפועמ ףרשו הָעְפֶא יםֶהָמ שיִלְו איִבְ
 םֶתְרְצְוא םיִלָמְג תָשְבִּדלַעְו "םָּהיִליִח 'םיִרָוע .ףַתְכְ"לע אשי

 רָע קיִרו לבה םָיָֹצמּוז | :וליעוי אל םעדלע
 :יתָבְׁש םֵהי בַהַר תאֹזְל יִתאֵרָק ֹןֵכָל

 ּהָקַח רֶפַפד לע םָּתִא חולל ּהָבְתְכ אוָּב "הָּתַעְ
 :םלועירע רע ןורֲחָא בא התו |

 :הוהְי תרוּת עומָׁש ּוְבֲאדאָל םִיֹנְּ םיִשָחּ םיִנְּב אּוה יִרָמ םַע יִּכ
 תוחכִנ ונלּוזחת אל םיזחלו ּואְרְת אֶל םיִאְרְל ּורָמְַא רָשָאיפ

 ַרָאִנִמּוטַה ְּךרדיֵגִמ ּורּוָסי* :תולַתַהַמ ּוזח תוקְלַחּונְלּורָּבִּ

 5 | לֶאְרְָו שוָדְקתֶא ּונינָּפִמ ּותיּשה
 הֵַּה רָב םָכְסֶאָמ ןעי ילֵאָרְׂשִי שורק רַמָמ הָּכ ןכליי*
 :ויִלָע ּוָנַעָשְּתַו ּזֹולָנְו 'קָׁשְעְּב ּותָטְבְַּ

 הָבָנְשִנ הָמּוחְּב הָעְבִנ לפנ ץֶרָפְּכ הגה ןֶוָעֶה .םֶכָל הָיָה ןפָליי
 :הָרְבַש אוְבְי עַתָפְל םֶאְתַפדרֶשַא

 לֶמְחַי אָל תּותְּכ םיִרָצְו לָבְג רֶבָשְּכ הָרְבְשּי+
 םִיָמ ףושָחַלְו דּוקְנִמ שא תוָּתְחְל ׂשֶרָח ֹותָּתַכְמב אָצֶמְיאָלְ
 פ :אָבְגִמ] לֵאָרְׂשִי שוק  הֹוהָי יֶנדא רַמָאְדהֶכ יפי

 םֶכְתּובְג הָיְהְּת הָחְטְבְבּו טקֶשַהְּב ןּועָשֶנִת תַחַּנו הָבּושְּ
 יפדאל ּוָרְמאתַו6 :םֶתיִבַא אָלְ
 ןּוסּונִּת ןָּכְלע םּונָנ סּוסדלַע

 :םכיִפרְר ּולקנ ןּכִ"לִע : בָּכְרנ לקילעו
 דָחֶא תַרעּנ יִנְּפִמ דָּתֶא ףֶלָאל

 םֵּתְרַתֹוג"םִא רע ּוסְנֶּת .הֵׁשִמֲח תַרעּנ יִנָּפִמ
 :העֶבּגַה-לע סֵּנַכְו רָתָה שאְרלַע ןְרּתּכ
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 590 היעשי 33—30,18

 םֶבְמָחַרְ םּולַי ןכְלְו םֶכְננחְל הָוהְי הָּכַחְי ןֵכָלְויפ
 1 :ול יכול ירָשַא  הוהְי טָּפְׁשִמ יֵהֹלֲאיִּ

 = ףקעז לוקל ְּנְחָי ןוָנח הָּכְבְתִאל וָכָּב סלעי בָשַי ןּיַצְּב םעדיִּכיפ
 = ףְגְּכאָלְו ץַחָכ םיִמּו רצ םֶחָל נא םֶכָל ןֵתָנְו>י ְּדְנְע ֹותְעְמְׁשִּכ
 = רָבְד הֶנֶעְמְשִת ךיִנְזָאְו*יי :ףיֶרומתֶא תואר ךיִניֵע ּויֲהְו ךיךומ דוע
 = וליִאָמְׂשַת יִכְו 'ּוניָמָאְת כ וב כָל ְךְרֹּנַה הָו רמאל יִּדיִרֲחֲאַמ
 | םֵרָזִּת ךְבֶהָז תֶכָּסִמ תַּנפַאתֶאְו ל ְךּפְסִכ יִליִסַּפ וּפצתָא יםֶּתאָמְמְו
 | הָמְדַאָה"תֶא עֶבְזתירְׁשַא + לערז רַׁשָמ ןַתָנְו :ול רַמאַּת 'אצ הָָד ומ
 = אּוָהַה םִיַּב ְּךינְקִמ הערי ןַמָׁשְו ןׁשְד הָיָהְו הָמְדאָה תֶאּובְּת םָחְ

 < ולכאי ץיִמָח ליִלְּב הָמְַאָה יִדְבְע םיֹעָהְו םיפְלֲָהְוי בֲחְנ ר
 הָעְבּגלָּכ לַעְו הֹבְנ רֶה"לָּכ-לעוהָיָהְו*י :הָרְזִּמבּו תַחַרְב הָבֹו-רְׁשַא
 = הָיָה ּםיִלְדְנִמ לפְנִב בָר גְרָה םויְּב םִיָמ"לְבִי םִנָלְפ הָאְׂשִ
 . רוָאְּכ" םותָעְבַש הָיְהְי הָּמַחַה רוָאְו הָּמַחַה רֹוֲאְכ הָנְבְלַה ד רּוא
 = ותָּכַמ ץחמּו ומע רֶבָש-תֶא הָוהְי שָבָח םּויְּב יםיִמָיַה תעְבַׁש
 סם | אָּפְרִי

 הָאְׂשִמ דָבָכְו ופַא רעּב קָחְרְמִמ אָּב הֶוהְיְ"םַש הגז
 :תָלָכא ׁשֶאְּכ וָנושָלּו םעז ּואָלַמ ֹויָתָפְׂש

 הָצֶחִי ראָוצדדע ףַטוש לָחַנָּכ וחּורו*
 :םימע ייָחְל לע הָעְתִמ ןֶסַרְו אְוָש תַפְנְּב םיֹוג הָפְנֲהְל

 נָח-ׁשְּדקִתַה ליל םֶכָל הָיָהְי ריִשָהּפ
 :לֵאָרְׂשִי רּוצדלָא הָנהְידרַהְב אובְל ליל ללוהכ בבל תַחְמִׂשְו
 הֶאְרִי ֹועֹורְז תַחנְו ולוק דֹוה-תֶא הָיהְי עיִמְׁשָהו

 :דֶרְּב ןְבָאְו םֶרָָו ץֶפַג הָלְכוִא שֵא בֵהָלְו ףַא ףעְֶּ
 :הַּכִ טְבְׁשּב רּוִׁשַא תַחַי הָנהְי לוקְמדיִּבי

 ויִלֲע הָנהְי חיִנָי רֶׁשֲא יהָדָסּומ הָטמ רבעמ לַּכ הָיָהְוצ
 : יהָּב-םַחְלְ יהפּונְּת תומָחְלְמְבּו תֹורֹנָכְבּו םיִּפִתּב
 בָחְרה קיִמָעָה ןבּוה יףלמל אה" יהּתְפֶת יסּומְתַאְמ ועדי
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4 JESAIA 5g 

 הֵּבְרַה םיִצֲעְו ׁשֵא ּהָתְרְַמ
 פ  ּוהָּב הָרְעְב /תירְפָנ לַחְְּכ הָוהְי תַמָשַנ
 ּונָעָשְי םיָסּוכלעְו הָרָזְעְל םִיַרצִמ םיָנְריַה יֹוֲהי 1

 דֹאָמ ּוָמְֲע"יַּכ םיִׁשְרְפ לַעְו בר יִּכ בֶכָר"לַע ּוחְְבִיַ
 :ּושָרְד אֶל הָוהְי-תֶאְו לֵאָרְׂשִי ׁשודְק"לַע ּועָש אָלְו
 ריִסָה אל ויָרְבְּדיתֶאְו עֶר אֵביַו םֶכָח אּוָה-םנְוי

 :ןוָא ילעפ תַרָעְדלַעְו .םיִערָמ תיבילע קו
 חּור"אלו רָשָּב םֶהיִסּוְסְו לֶאדאלְו םֶדָא םִיַרְצַמּוג
 רוע לָפְנְו רזוע לַשְכְו ודי הַטָי הוה
 ס :ןוילְכי םלָּ וָּדִחָיְו

 יֵלֲאוהוהְירמָא הָכ +
 ופְרַטלַע ריִפְּבַהְו  הָירַאָה הָּגָהְי רש
 םיער אָלְמ ֹוָלְע אָרָקְי רֶׁשֲא
 הָגֲעַי אָל םָנּומַהְמּו תֶחָּי אָל םֶלקִמ
 :ּהָתְעְבִּגלַעְו ןויצדרהדלע אָּבְצל תֹואָבְצ הָיהְי דרי ןּכ
 םֶלָשּוְְולע תואְבְצ הָוהְי .ןגְי ןפ תופָע םיִרָפַצְכ

 :טיִלְמַהְו ַחוְסֶּפ ליֵּצַהְו ןנָנ
 :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב הָרָס ּוקיֵמְעָה רֶׁשֲאַל ּובוש6

 ופָסכ יללֲא שיא ןּֿפָאמַי אּוהַה םַּב יב
 :אָפִח םֶכיִדְי םֶכָל ּושָע רֶׁשֲא ֹובָהְז יֵלֵלֲאָו
 ּונְלְכאָּת םֶדֶאדאָל בֶרָחְו שיא"אל בֶרָחְּב רּוׁשֲא לַפנְו

 ּווָהְי סָמָל ויִרּוחְבּו בֶרָחיִנְּפִמ ול סנְו
 ויִרָש סָּגַמ ּוּתַחְו רובעי רּנְּמַמ ועל

 פ  םָטְשּוְיִב ול רּוְגַתְו ןויִצְּב ול רּוא"רָׁשֲא הָהְיִאְנ
 | :ּורָשְי טְַּׁשִמְל םיִרָׂשְּו ּךֶלֲמיִּלְמִי קֶדַצל ןקי 2

 םֶרָז רֶתְסְו ּוָריאַבֲחְמְּכ ׁשיֶא"הָיָהְוי
 :הָפִיע ץֶרֶּב דָכְּכְַעלְס לַצְּכ ןֹוָצְּב םוָמדיִנְלַפְּכ
 :הָנְבשקִּת םיִעָמְש יִנָזֶאְו % יִניִע הָניִעְשִּת אָלְוּ
 :תֹוחַצ רֵּבַרְל רֵהַמְּת םיִנל ןושלו תַעָדְל ןיִבָי םיִרָהְמִנ בבל
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 592 היעשי 33,5—32,5

 :ַעֹּוׁש רַמָאַי אל יִליִכְלּו ביִדְנ לָבָנְל דֹוע אָרְקְידאל5

 ןָאיהָׁשֲי ּובַלְו רבי הל לבני
 הָעוּת הָוהְי-לֶא רֵּברְלּו 'ףנֹה תֹושעל
 :ריָמְחַי אָמְצ הָקִׁמּו בֵעָר שנ קיִרָהְל
 ץֶעְי תֹוָמַז אּוָה םיִעָר וילַּכ ילכו

 ו טָּפְׁשִמ ןיְבֶא רְּבּו רֵקְׁשיֵרמֲאְּב םיונֲע לָּבַחְל
 | פ | ּםּוקְנ תּוביִדְגלַע אּוהְו ץֶעְו תוביִדְנ ביִדָנְו

 יִתְרַמִא הָּגַזִאַה תֹוחָמְּב תֹונְּב ילֹוק הָנְעַמַׁש הָנמְק תּוּנְנַאש םיִשָבפ
 ד:

 :אֹובי יִלְּב ףסא ריִצָב הָלָּכ יִּב תֹוָחְמְּב הָנְזנְרּת הָנָש"לַע ל םיִמיזס
 םִיְִלֲח"לע הֶרֹוגֲחו הָרֹעְוהָמְׁשִפ תוְחְטְב הנר "תוגנַאש רְרָחיו
 | :הָיִרְּ פגיע 2 לע יםיִדפס םִיָרָׁש-לֲעי*

 הָיְרק שושמ יתָּבלָּכ לע יב הָלעּת ריִמְׁש ץוָק יע תַמְרַא לע
 תורָעָמ דעְֶב הָיָה ןַחֵבָ לָפְע בע ריִע ןומָה שָטְנ ןומְרַאְ-יִּכ + :הָזיִלַע

 :םיִרָרֲע העְרַמ םיִאָרְפ שושְמ םָלּוע"דע
 םוָרָּמִמ חור ּוניָלָע הָרָעְיְדַעי

 :בשחְי רעיל לָמְַּכְנ לָמְרּכל רבְדִמ הָיָהְ
 :םלועדדע) | :בָשִּת לָמְרּכַּב הָקָרְצּו טּפְׁשִמ רָּבְדַּמַּב ןְכָׁשְויפ
 יחַטָבְו טְקְׁשַה הָקָדְצַהי תדבעו םֹוָלַׁש הָקָדַּצַה השעמ הָיָהְו וז

 תָחּונְמְבּ םיִמָטְבִמ תּונָּכָשָמְבּו .םולש הָוְנְּב יִמַע בֵׁשְו
 :תוּגנאש] = :ריִעָה לַּפָשִּת יהלְפְׁשבּו רעֶיַה תֶדְרּב ידַרְבּופ
 פ ּורוְמֲחַהְורוׁשַהלְָריְִלְׁשִמ | םִָמ"לכ"לע יעְז םָכיִרְׁשַא=

 יִדָב ּודְנְבאלְו" דגובּו דּודָש אָל הָּתַאְו דדוש יֹוה 8

 ס | ֶבדּודָנְבַ דָנֶבִל 'ִהְתְלנִּכ רשות דרוש ָּךְמְתַה
 } ניק ד ל ּונָגְח הָוהְיי

 2 = דתממרמ םיִמע ד ומה לּוָקְמ
 :וְּב קָקׁש םיִבּג קׁשמָּכ ליִסָחַה ףָסֶא םֶבְללָש ףַסֶאְו

A Tle 

 :הָקָרצּו טָפָשִמ ןויצ אָלְמ םֹוָרָמ ןֵכׂש יּכ הָוהְי בֶנְׂשִנפ
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3 3,6-4 JESAIA 593 

 ִךיֶּתָע תָגּומֲא הָיָהְוֹ
 פ  :ורָצֹוא איה הָוהְי תֶאְרִי תַעָדְו 'תָמְכָח תעשי ןֶסֹה

 :ןּויְּכְבִי רַמ םֹולָׁש ְכֲאלִמ הָצָח ּוקַעָצ םֶלָאְרַא ןה
 חרֶא רבע תַבָש אתולְסִמ ּומַׁשְנ
 ׁשֹונָא בֵׁשֲח אל םיִרָל סָאְמ תיִרְּב רפה
 למק ןֹוגְבִל ריִפְחַה ץֶרֶא הָכְלָמֲא לֿבָא

 :לָמְרכְו ןֵׁשְּב רענְו הָבְרַּב ןורָשה הָיָה
 :אׂשָנָא הָּתְע םָמּורֲא הָּתַע הָוהְי רמאי םוקָא הָתַעי

 :םֶכָלַכאָּת שֶא םֶכֲחּוְר שק ּודְלִת ׁשֵשֲח ָּרֲהָּתיי
 פ ותו שָאְב םיִחּוסְּכ םיצוק דיש תֹופְרְׂשִמ םיִמַע יָהְיי

 :יָתְרָבָנ םיִבּורְק ּועְדּו יִתיִׂשָע רֶׁשֲא םיָקֹוחְר עמי
 םיִפְגֲח הָרְעְר הָזֲחָא .םייִאָּטַח ןֹויְִב ֵּדָחַפיּ

 :םלוע ידקומ ּונָל רּוגְייִמ הָלֵבֹוֲא ׁשֵא ּונָל רּוְנָיויִמ

 תוקַשָעְמ עצְבְּב סַאמ םיִרָׁשיִמ רֶבֹדְו תֹוקָדִצ להיפ
 םיִמָּד עַמְׁשִמ ּונְזא םֶמא דחשב ְךַמְּתִמ ֹויפַּכ רענ
 ןכׁשִי םיִמּורְמ אּוַהé :עֶרְּב תֹוָאְִמ ויָניֵע םצֹעְ
 :םִנָמֲאְג ויַמימ ןְּתִנ ֹומְחַל ּוְנְׂשִמ םיִעָלְס תֹוָרָצִמ
 :םיקַתְרַמ ץֶרֲא הָניִאְרִּת ּךיָגִע הָניֵנֲחַת וב למי

 :םיִלדנְמַה-תֶא רפֹס היא לש היא רַפֹס היא הָמיִא הָגְהְְּּבלי
 ןֹוׁשְל געְלִנ עּומָׁשִמ הָפָׂש יֵכְמִע םע הָאְרִת אָל זָעֹונ םעדתָאיפ
 :הָניִּב ןיִא] ונרֹעוִמ תָיְרִק ןויצ החי

 ןָעָצַידלּב לָהַא ןָנַאש הָנָנ םלָשּוְי הָניִאְרִת ךיִניֵ
 :ּוקַתָנַ"לּב ויִלְבְחדלָכְו חצָּנָל ויָתַתְו עָפודלּב

 םִָרי יבחר םיִראְו יםיִרְקְנְ"םוקְמ ּונָל הָנהְי יריִּבַא שם יִּכְיי
 ּוגָרְבעִי אל רידַא יִצְו טושדינָא וב ףֶלֶתִלּב
 :ּונָעיִשוְו אּוה ּונָכְלמ הָוהְי ּונָקְקְחִמ הָוהְי ּונַטְפְׂש הָזהְי בי
 סג ּוׂשְרְּפלַּב םֶנְרֶתְִכ ּוקזִחְיְדלּב ךִיְלְבַח שט

 :זַב ּוְזָּב םיִחְסַּפ .הָּבְרִמ לָלָשדדַע קח זַא
 פ  :ןְוע אָׂשְנ ּהָב בַשיַה םֶעָה יִתיִלָח ןֶכָש רָמאידלַבּו* =
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 היעשי 4
 ּובישקה םיִמָאְלּה עמָשָל םיוג ּוָבְרַקי 4

 :ָהיֶאְצִאְְילכְו לָבִּת ּהָאלְמּו ץֶרָאָה עַמְׁשת
 םָאָבְצ"לּ-לע הָמֲחְו םִיוגַהלָּכילע הָוהיִל ףָצְק.יִּכ*

 תַבפל םֶגִתִנ םֶמירֲחַה
 םֶׁשֲאָב הָלעַי םֶהיֵרְגִפּו ּוכְלְׁשִי םֶהיְֵלֲח

 םִיַמְׁשַה אָבצי"לִּכ ּוקַמָנְו םָמָּדמ םיָרָה ּופְמְנְו
 לובי םָאָבְצלְכְו םִיַמְׁשַה רֶפִָכ ולְְנו
 :הָנֲאְּתִמ תֶלָבנְכּו ןָנִמ הָלָע לֵבָנָּכ

 יָּבְרַח םִַמְׁשב "הָתּור"יִכ
 :טַּפְׁשִמְל 'יִמְרֶח םע"לַעְו רֵרַּת םֹוָרָא-לע הֵּגַה
 בֶלִחַמ הָנְשָּבֶה םֶד הֶאְלְמ הָזהיִל בֶרָח

 םיִליִא תוָיְלַּכ בָלֶחַמ םיִדּותעְו םיִרָּכ םָּדִמ
 :םִָדֶא ץֶרָאָּב לודְּנ חבָמְו הֶרָָבְּב הָוהִל חַבֶז יּ

 םיִריִּבַאדםִע םיִרְפּו םָמע םיִמָאָר דריי
 :ןָׁשְרי בָלְחֹמ 'ָרְפִעְו םֶּדִמ םָצְרא יהָתּורְו
 :ןויצ ביִנְל םיִמּולָש תגָש  הָוהיל םֶקָנ םְּי יי

 9% ד -נו תיִרְפְנָל ּהָרְפַעו תֶפַוְל ָיִלְחְנ ּוכְפָהְבְו

 | :הָרעְב תֶפְוְל הָצְרִא הָתִיִהְ
 ּהָנְׁשֹע הָלעי םֶכֹעְל הָּבְכִת יאָל םֶמּויְו הָלְַל<

 יהב רֶבע ןיא" "םיִחָצְנ חַצְגְל  בֶרָחֶת רּודָל רּדַמ
 ּהָבּונָכְׁשִי בָרֹעֶו ףּוׁשְניְו דפקְו תֶאָק ָהּושרִיויי
 הירח = ּוהְבדיִנְבאְו והֶתְדוק יִהֵגֲע הָמְו
  וסֶפֶא ּוָקָי ָהיֶרָשְלְכְו .ּואָרְקַי הָבּולְמ םָשְיִאְ

 = ָתירָצְבַמְּב חּוחְנ שומק םיִריִס ָתיִתְנְמְרִא הָתְלֲעְוי
 :הָגַעְי תְנְבִל ריִצָח םיִגַת הג הָיָה

 אָגְקִי והערדלע ריִעָשְו  םייאדתֶא םיּיצ ּושְנָפּויי
 :חוְנֶמ ּהָל הָאְצְמּו תיִליִל הָעיִגְרַה םָׁשיְדַא

Cp 34, 2 exc vb ? expl gr Dַה || 4 = I ft :niyga (trsp fin vs 3) 

(aaa >6%) | 5 *1? הָתְוָר | * קז (הוה)י בָרָח e: ומרח | 7 6 | "ול 
  ad v g ducens [c al accent etיו הליל  (vbבֶרְל | זס * 6 אלו  || 8 prpsהנ

stichor ord, sim in 1oa]) | *° 1 ? חַצֶנֶל | >> <65 (&) | ir ins prb הiיה | 

12 ins 6 6 --ויָהִי אלו ּהָב ּובָשָי םיריעשו | 13 1 6 6 רַצְח || 4 1? הָר 
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 הָלַצְב הָרְנֶדְו הָעְקְבּו טָלַמִּתַו זופק הָנֶּגְק "הָמְש 5
 :'הָתּועְר הָשִא תי ּוצְבְקִ שא
 הָרְּרְעְג אל הָּנַהַמ תַתַא יאָרק הָוהְי רפס-לעמ שרד
 :ןצְּבִק אּוה וחּורְו הֶוצ אּוְה "יִפִדיִּ 'ודקפ אל ּהָתּועְר הָשֶא"

 וקּב םֶהְל הָתְקַלִח וָדיְו לר - ליִפָהאּוהְ
 ס :הָבונּכְׁשי רוד רול ָהּושְרִיְי םלּוע- רע

 יחָרפְִו הָבְרע לַגְתְו הָיְִו רב ישי 5
 ןגְרְו תֶליִג ףא לּגֶתְו חַרֶפַּת חֹרָפ* :תָלְצַבֲחַ
 ןורשהו לָמְרַּכַה רֶדָה הָלְןִּתִנ ןֹונְבָלַה דֹוָבָּכ
 ס :ּוניהלא רדה הָוהְידובָּכ ּואְרִי הָּמַה

 :ּוצמַא תֹלׁשּכ םְְִּרבּו תֹופָר םְִי קַח
 ּואָריִּתִדלַא ּוקְזִח בֶלייִרֲהְמַנְל ּורָמָאי

 אבי םֶקָנ" םֶכיִהְלֶא הָּגַה
 :'םֶכַעָשיְו אוָבְי אּוָה | םיִהְלֲא לוָמָנ

 :הָנְחַתָּפִּת םיִשְרח יְזמְו םיִרְע יגיע הָנֶחְקְּפִת זָא
 םֶלֶא ןושְל ןרתו ַחָסַּפ ליֵאְּכ גלרי זַא

 :הָבְרעֶּב םיִלֲחְנּו םִימ ּבְדַּמב עָקְבְנִיְּכ
 םִימ יֵעְּּבמל ןֹואַמצְ םנאל בְרׁשַה הָיָהְול

 :אָמְנְנ הָגַל 'ריִצָח יִהָצְבִר םיִנַת הנְּב
 ּהָכ ארקי שדקה ְּךררְו ירו ֵלְסַמ םָשהְיָהְוי

 :ּועְתַי אל םיִליֲִאו ירה ךֶלה דמקאוהוי אָמָמ ּונָרְבעַידאל
 םֵׁש יאָצְמִת אל" הנעל תויַח ץיַרְפּו הָיְרא םָׁש הָיָה

 ןּובָשְו הָוהְי ייפ :םיִלּואָג יכָלָהָ
 םשאר-לע םלֹוע תַחְמִׂשְו הָנְרִּב ןֹויצ ּואָבּו
 פ  :הָחְנֲאו ןֹוגִי ּוסנְו ּוניִׂשָי ּהָחְמָשו ןושָש

 למ ביִרְחְנס הָָע והקו ל הש הרשע לּבְראְּב יהי 6
 ורּוְׁשַאְדָלַמ חֶלָשיִו> :םֶשְּפְתִיַו תוְרָצְּבַה הָדּוהְי יִרָעְִלְּכ לע רּׁשַא

 ?mr cs) | °* al(  || 16 * dlםָש | * 1 ָהיִצְב | < ומ5 66א 16) ודקפ אל 1* 15
 ןהל | 0כ 35, 1 *1 ושש  (cf 6A) || 17 nonn MSSנמפ ס 5 הוהי 5 || 15% 61
 ( | ° ins Niךָל | 4 * גמ5 םקנ  (et nY— sine 1) || 2 12MSS:חרפת 1 * || )115(

  4:1ַשיו | ץ * 20155 ה-; 1 ...] הָצְבִר | 1 8 הָיְהִת הָנָעָי תֹונְּב רַצֲח
  6 trsp , adקזל ומעל  | b-b frt add | > 1רֹוהָט 6 ,3 181155> * 8 | 34,13

  2% 4ג cf IMS GA || Cp 36, 1 61 6םָש;  | g *= ada? J) huc trspךרד3



 596 היעשי 17—36,3

 [- דב ליב הנק ְךֶלֵּמַה"לָא הָמָכׁשּורְ ׁשיִכָלִמ הקשר"
 ךנע-ד+

 ריקמה יָא תא רפה בש תיבהילע רש הקל
 ךלַמַה רַמָא-הָּכ ּוהָיְקְוִח"לֶא אָנּורְמֲא הָקְׁשְבִר םָהיֵלֲא רֶמאָיַי
 "רֲא יִּתְרֹמָאפ ס :ָּתְחֲמְּב רֶׁשֲא הוה ןוָחְטִּבַה הָמ רּושא ְךֶלָמ לונה
 תְדַרָמ יִּכ ָּתְתַטְב יִמדלַע ּהָּתַע הָמָחְלַמַל הָרּובְגּו הצע םִיַתָפְׂשִרַבְּ
 רֶׁשֲא םִיֹרְצִמ-לַע הֶּזַה ץוִצְרָה הָנְקַה תנֲעְׁשִמ-לע "תחשב הָּגַה6 יב
 דלָכְל םירָצְמְדְּדְלַמ הָעְרפ ןֶּב ּהָבְקְנּו וּפַכְב אָבּ -וילָע שיא ךַמְסי
 = אוְלַה ּונָחַטּב וניהל הָוהְי"לֶא יִלֶא רמאתהיְִוז :ויִלָע םיִחְטְּבַה
 | הָדוהיל רָמאּיו ויתֹחְּבְזִמ-תֶאְו ויִתְמּבדתֶא ּוהָיקְזִח ריִסַה רֶׂשֲא אּוה
 = -תֶא אָנ בֶרָעְתַה הָּתַעְו ּווחְתְשִּת הֶּזַה חָּבְזִמַה נפל םלְׁשְּריִלְו
 ל תֶתל לָכּוּתַא םיסּוס םִיפְלֲא ל הָנּתֶאְו רּושַא ףלמה יִנדַא
 יִנדַא ה דָחַא תֶחַפ יִנָּפ תֶא ביִשָּת ךיֵאְופ .:םָהילע םיִבָכְ
 יִדעְלּבַמַה ג הָּתַעְווס :םישְרפְלּ בֶכָרל םִיְֹצִמ"לֲ ְךְל חטְבַּתַו םיִנטקה

 הָלע יֵלֵא רֶמָא הְוהְי ּהָתיְִׁשַהְל תזה ץֶרָאָה-לעי יִתָלֲע הוה
 תֶאֹויו אָנְבׁשְו םיִקָלֲא רָמאויי  ּהָתיִחְׁשַהְו תאּזַה ץֶרָאָה"לֶא
 לֵאְוּונְחָנֲא םיִעְמׁש יכ תימָרא ףיִדְבעְלֶא אָנ"רָבּר הָקְׁשְבַָא
 הָקׁשְַר רַמאָּיוי* :הָמֹוחה-לֲע רֶׁשֲא םָעָהיִגְְָּב תיִדּוהיּוניִלֲא רָּבַדִ
 אָלֲה הָּכֲאָה םיָרבְּרה"תֶא רּברְל יֵנדֲא יִנֲתלְׁש יִלאְוְינֹרַא לֵאַ
 -תֶא תֹוָתְׁשִלְו יםָהיאָרְח"תֶא לֵכֲאָכ הָמֹחָה-לע םיִבְׁשיַה םיִׁשנַאָה"ילַע
 רֶמא*ַו תיָדּוהְי לוֶדנ"לוקְב אָרְו הָקְׁשְבַר דמי :םֶכמִע יסָהְיניש
 -לַא ְּךְלַּמַה רַמָא הָּבי+ :רּושא ָלִמ לודָּנַה ךְלַמה יִרְּבִּדתֶא ּועָמש
 םֶכְתֶא חַמְבָידלַאְו5 :םֶכְתֶא ליִצַהָל לָכּוידאל יִכ ּוהָיקְזַח םֶכְל אשי
 תאּזַה ריִעָה ןְתְנִת אָל הָוהְי נלי לעַה רמאל הוהְי-לֶא ּוהָיְקְזַח

 לפה רפָא הכ ל ּוהְקְזִח-לֶא עָמָשַתְלַא :רּושַא למ יב
 0 תנא ׁשיִאְו ֹונְפַנ-שיִא ַלְכֲאו לא ּואְצּו הָכְרְב יִּתַאדּושָע רושַא

ee 0 om > 

 * 5 in | * 28 18,17* -- אביו ek | 3 5 2% 18,18*+ 56 אָרְקיו
c ca 20MSS, 2R -ל 6 0 275 18,18. 37 | 4 ₪ 80 28 18,19 | 5 [  | - 

 6 * 28 + הָּמִע | ל 28 --ףל | 7 25 ןורמאת || 8 זי ךֶלֶמתֶא | 9 36 2
 ' 1824 | r0 = 2R (prb rectius) זת-- הֶּזַה םוקמַהלְע | 12 *1 לֶא | * א?
 םֶהיִאְרַח, 0 םֶתֶאּוצ | < א ?םֶהיִניִש, ס םהילגר יִמיַמ | 13 27% (662660ו05) רב |

 ו; ל - )-

16 2R ךלמ | 17 2R+vb nonn et’ 18 init pro jD. 
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 ּגהיקֶזַח םֶכְתֶא תיִסָיְָּפ :'םיִמְרְכּו םֶחָל ץֶרֶא ׁשּוריִתְו ןֶנֶּר ץֶרַא
 ed דיִמ וְרַאתָא שיא םִיוגַה יהל לפה ּנְליִּצַי הוהְ רמאַ |

 ונעלה שילח יי soos הָוהְי .לועודיכ ידימ םצְרַא
 אבי :והנעת אל רמאל איָה למה תֹוצִמיּכ רֶבָּד ותא
 ףסָאְדןֵּב חָאֹויְ רַפּפַה אָנְבׁשְו תִיַּבַ"לערׁשַא ּוהיְקֶלַחְּ .םיִקלֲא

 :הָקְׁשְבַר יָרְבִּד תֶא ול ּודיְגַַו םיָדָנְב יורק ּוהְָקְזִח"לֶא ריּכְזַּמַה |
 קׁׂשַּב סָּבְתִיַ ויָדְנְּבִתֶא ערקינ ּוהיקזח ּךְלָמַה עמשַּכ יהיוי 7 |
 אָנְבָשּו תאו תיַָה-לערׁשֲא םיִקְיְלֶאתֶא חלש: :הָוהְי תב אָבִּיַו
 ץומָאְְב ּוהָיַעַשְודלֶא םיקָשּב םיִסַּכְתמ םיְִַּפה יִָקְז תאו רפוסה |
 הָצֶאְנּג הָחְכותְו הָרָצְוְי ּוהּיְקְזִח רָמָא הָּכ ויָלֵא ּוָרמאּו :איִבָּנַה |

 למָשִי ילו dian .ןיַא כ רֵּבְׁשַמ"דע םיִנָב ּואב יִּכ הגה םּיה

 והקו דלה רָב ואב | | העצמה תיִרְׁשַ דעְּב <
 \הָכ םֶכיִנְדַאְ-לֶא ןּוְרְמאְת הָּכ ּוהָיְעַשְו םֶהיִלַא רָמאָיַוי :ּוהְיָטַשְולֶא
 ירעג פג רָשא ָתְעֹמְׁש רֶׁשֲא םיִרָבְַּה נפַמ אָריִּת-לַא הוהְי רַמֶא
 -לֶא בָשְו הָעּומָש עֶמׁשְו חה וב ןְתֹונ יֵגְנִהז :יִתֹוא רֵּׁשאְָלַמ
 -תֶא אָצַמו הָקְׁשְבַר בֵׁשיו :ּוצְרַאְּב בֶרָחַּב ויּתְלַּפַהְו ֹוצְרַא
 עמשירפ :שיבְלַמ עֶסְנ יִּכ עֿמָׁש יִּ הָנָבְללַע םָחלָנ רוׁשַא ךלמ
 ָךֵּתֲא םֵתְלַהְל אֵצְי רמאל שוכ- למ הָקֲהְרַּת ילַע
 -לֶא Rp הכיס ראל 0 םיִכָאְלַמ הש יֵעַמְׁשַ

 תמש הָתאהַָהי רוט דל דָיְּב לש תנת ל ראל
 :לֶצָגִת הָּתַאְו םָמיִרֲחהְל תֹוִצְראָה"לֶכְל רָּׁשֲא יכְלַמ ּושָע רֶׁשֲא
 -תֶאְו ןזּגהתֶא יֵתֹובֲא ּותיָחְׁשֲה-רַׁשַא םִיוּגַה יִהלֶא םֶתוא ּוליִצַהַהְיי

 רָּפְרַא ְּךֶלָמּו תֶמָחיְדַלְמ הָיִאיי :'רָשלְתְּב רש ןֵרֲעיִגְבּו ףָצֵרְו ןֵרָ
 םיִרַפְּסַה"תֶא ּוהָיִקְזִח חקיַוי+ :הָּנעְו ענַה םִיָוְרפְס ריעל ְּךִלַמּו
 18 2R 'צָה לַצַהַה | זס ins )cf ad 2R 18,34( ןורמׂש ץֶרֶא יֵהלֲא הָיַא | 20 >2 |

QW (6+ rai3° | 0ק 37, 3 30 2 193 | 9 * סז 25 לֶא | ל 2  cf22  
.. 6070668 560 ? origin) || ro °° >2R® || 12 * 2%69+ - 1 b cf ad 

2R || :3 1? ריֵעָה (ל 'ָמ <26%5%( | 14 1 prb c 6 sing. 



 היעשי 37 ,7

 נפל ּוהָיְקְזִח ּוהָשְרְפיִנ הֶוהְי תיב לעינ ּוהָאְרְִיַו םיִכָאְלַמה די
 יָהלֲא תֹואָבְצ הָוהְייé :רְמאָל הָוהְילֶא ּוהיְקֶזִח לֵלַּפְתִיַוופ :הָוהְי
 ץֶרָאָה תֹוְכְלְמַמ לבל ל םיִהלֲאָה אּוָה"ֹהָּתַא םיִבְרְּכַה בשי לֵארְִ
 = עֶמְׁשּי ְךְָאוהָוהְי הָּטַהֹל :ץֶרָאָה"תֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא ָתיִׂשֲע הָּתַא
 = תַלׁש רֶׁשֲא ביִרחְנַס ָרְבּוהלְּכ תֶא עַמָשּו הָאְרּו ִדָניִֵע הָוהְי חקְּפ

 | םילא אל כ שְֶּב םהיִהְלֲא"תֶא ני :סָעְראתְֶ תיראה
 = הָנהְי הָּתַעְ>פ םדְּבאיו ןְבַאָו ץע םָרֶאיְַי הׂשְעַמיִםִא יִּכ הָּמַה
 יהָוהְי הָּתַאיְּכ ץֶרָאָה תֹוָכְלְממ"לְּכ ּועְדָיְו ודָימ "ּונָעיִשוֶה ּוניִהלֶא
 הָוהְי רמָא-הְּכ רָמאֵל הא ובא הש הלני ְדּרַבְל

 ל הָוהְי רּבְדירׁשַא רַבְַּה
 ןֹויצ"תֵּב תָלּותְּב ל הָגעֶל ל תק

 :םֶלָשּוְךִי תַּב הָעיִנֲה שאר + ףירח

 לוק הָתֹמיִרָה יִמ"לעְו תנו תפל ית
 :לֵאָרְׂשִי ׁשֹודְק-לֲא יניע םָרָמ אָשִּתַ
 יבכר בָלְּב רֶמאּתַנ .יָנדֲא וָּתְפְרַח "ףיִדְבַע דבי

 ןוְנְבְל יִתְכְרי םיִרָה םּוָרְמ יִתיִלָע נא
 ויִשּרְּב רַחָבְמ ּויָזְרַא תָמוק "תֶכָאְ
 :ולְמרּכ רעי  וצק םֹוָרָמ "אובו
 יםִיַמ יִתיִתָשְו יִּתְרִה ינא5

 :"רֹוצָמ ירא לכ יַמְעּפףכְּב יברא
 יִתיִשָע ּהָתֹוא  קּוחָרַמְלּתְעַמְׁש-אולַהפ

 ְהיִתאֵבַה הָּתַע .יִהיִּתְרציִו םָדָק ימימ
 :תֹוְרְצְב םיִרָע םיִצַנ םיִלֵג תִֹאְׁשַהְל יהְתּו

 ּׁשָבְו ּוּתָח | ִיייֵרצִק ןְהיֵבְׁשְיְוז
 אשד קַריִו הָדָׂש בֵׂשֲע ּויָה
 :"הָמָק י ינָפְל להַמְדָשּ תֹונּנ ריִצֲח

 16 2R< | זְל * 28 ךיניע | ל >28 || :8 * 1? ומי-- | ל 16 13155 27 םיִוּגַה |
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 :ייִלֲא ָךֶָּנִרְתַה תֶאְו יִּתְעַרנ ךאוְבּו ךתאצו ְךְּתְבַׁשְיצ |
 נזָאְב הָלֲעָךגנַאׁשְו ילֵא ַּנַרְתִה ןעייפ |

 ְיִמְׂשִּב יִּגְתַמּו ּךָפאְּב יִחֲח יִּתְמַׂשְ
 תֹואָה ָךְליהָוְו = ּהָּב תאָּבְיִרֶשַא ֶרָדּב ךיִתְביִשַהְו

 יסיִחָש תיִנָשַה הָנָשַכּו ַחיִפְס ּהָנָׁשַה לוָכָא
 :םִיָרפ יֵלֹוְכֲאְו םיִמָרְכ ּועָטְנְו ורצקו ּוערז תיִשיִלָשַה הָנָשַבּ

 הָשֶעְו הַטָמְל ׁשרְׁש יהָרֲאׁשּנַה הָדּוהְיתיִּב תמיֵלַּפ הָפָסִיְוּז
 :הָלְעֲמְל יירפ] ןויצ רַהַמ  הַמיֵלפּו תיִלֲאְׁש אָצִּת \םֶלָשּוריִמ יב

 ס :תאְּזהָשעִת תוְּפְבצ הָוהְי תֶאְנְק
 רּושא למלא ה רַמָא-הּכ ןכְלג

 ץֵח םָׁש הָברֹויאָלְו תאֹּוַה ריָה-לֲא אובָי אָל

 :הָנהְי)  ם :הָגָלס ָהילָע ְךּפְׁשִיהאָלְו ןֵגָמ הָנֲמְקִאָלְ
 -םָאָנ | אֹוָבְו אל תאּנַה ריִעָה"לָאְו | בש הָּב אָּבררָשַא ךְרּב*
 ס | :יִּדְבע דֶנָּד ןֵעַמְלּו ינעֵמְל ּהָעיִׁשֹוהְל תאְּזַה ריִעָה-לע יָתוּנַנְו
 הֵׁשֵמֲחו םיִנֹמְׁשּו האמ רּוׁשֲא הָנֲחַמְּב הָּכָיַו הָוהְי .ּאְלַמּו א אָצְיְו 5

 יבש ל עפיַז :םיִתַמ םיִרְנּ םֶלַכ הָּנַהְו רֶקּבב מִי ףֶלֶא
 תיָּב הוחּתְשְמ אוה היו :הָוְניִנְּב בֶׁשו רִׁשֲא-דלַמ ביִרֲחְנס
 למ הָּמֵהְו בֶרָחב ּוהָּכַה "וינְּ רצַאְרׂשְוי לףלָפרדאו ויָהְלָא 'ִּךְרְסַנ

 ס  :ויתָחּת ונְּב ןְר"רסַא ךֶלֶמַ טרְרא ץֶרָ
 "ןב ּוהנְעַׁשי ּויָלַא אובו תּוָמָל ּוהָיְקְזח הָלָח םַהָה םיָמְיַּבי 8

 הָּתַא תַמ יִּכ ְּךְתיֵבְל וצ הָוהְי רַמָא"הָּכ ויִלֶא רָמִאיַו איִבְּנַה ץומָא
 :הָוהְידלֶא ללַּפתיו ריקהדלֶא וינְפ ּוהָיְקְזִח בוי :הָיְחְת אָלְו

 תַמָאּב יגל יִּתְכַלַהְתַה רָשַא תֶא אנ-רָכְז הָוהְי הָנֲא רַמאיוּ

 ם ּולוְנ יֵכְּב והקו ביו יִתיִשע יניעְּב וטו םלׁש בלב
 יֹוהיקְזִח"לָא תְרמָאְו haa ב השי ענב "ה

 לּושא"ךלמ nae :הָנׁש הרש שמח דשא יףסוי 'יִנָגַה ְָתְֶמּד
2R28( ףמק יִנָפְל || ל-* 404, 6( 20 | 29! 1? ףנואשו | בס  ins frt (cf ad28 *  
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 היעשי 22—38,7

 |" תואָה ךָל"הְזו" :תאְּזַה ריעָה"לֲע יִתֹוּגנָו תאָּזַה ריִעָה תֶאְו ףְליִצַ
 "יִנָנַהי* :רָּבּד רֶׁשֹא הָּוַה רָבְּרַה"תֶא הָוהְי הֶׂשְעַי רָשַא הָנהְי תֶאַמ
 | תיִנֹרְחַא ׁשֶמָׁשִּב זָחֶא תולעְמְּב ּהָדָרָי רֶׁשֲא תולעמה לצזתָא ביִשמ
 הם  והָדָרְי רֶׁשֲא תֹלֲעַמַּב תולעמ רֶׂשֲע ׁשֶמְׁשַה בֶׁשָּתַו תולעמ רֶׂשֲע
 :ֹויְלָחַמ יִחְיַו ותלַחַּב הָדּוהייְָלַמ ּוהָיְקְזִחְל בָּתְכַמ

 הָכָלֲא יִמָי יֵמְדִּב יִּתְרַמֶא ינאי
 :יָתּונְׁש רָתָי יִּפְדְקַּפ לוֶאָש יִרעָשְּב

 םייחה ץֶרָאְּב "הי ּהָיי הָאְרֶאדאְל יִּתְרַמָאיי
 :יֵלָדָח יֵבְׁשֹוהםע דע םָרָא טיִּבַאדאְל
 יער לָהֲאְּכ יִּגִמ הָלְנִנְו עֶסְנ ירחי

 יִנָעָצַבְי הָלּדִמ יח גַראָכ יִּתְדַפִק
 רקדדע "יִתִיושיג :'יִנָמיִלְשִּת הָליְלְדדַע םויָמ

 :"יִנָמיִלְשַת הָלָילְדִע מי יָתֹומְצַעלָּכ רבַשְי כ ירא
 הָנֹוִּכ הָּגְהֶא ףצְפצא ןּכ 'רּונָע יסּוסְכיי

 :יֵנבְרֶע יל"יהָקְׁשִע 'הָוהְי םֹורָמַל לניע יל
 הֶׂשְע אּוָהְו יָלירַמָאְו רֵּברַא-הָמי5
 | :יִשָּפַנ רמדלע יֵתֹונְׁש-לְב דא

 . "נייח יִנָמיִלָחְתְו" יתור ויח ןָהְּבילָכַלּ ויִחְי םֶהיִלַע ינדַאי%
 | רַמ יל-רמ םוולָשְל הָּגַהי

 יֵלְּב תַחַׁשִמ שְפַנ יִּתְקַשֶח הָתַאְ
 :יִאְטֲח"לְּכ וג ירח ָתַבְְׁשִהיִּ
 ךללהְי תֶומ ָךֶות לוָאְׁש אל יי

 ְֲּתִמַא-לַא  רּובדידְרוְ ּוְָּבשִזאל
 | ְְּתִמַאלא עיִדֹוי םיִנָבְל בָא םויַה יֵנַמְּכ ְּךַדוי אּוק יח יחי
 = :הָוהְי תיְּבדלע :ּונלַח ימְי"לְּכ ןְּגנְנ יִתֹוניִגְנּו ינֲעיׁשֹוְהְל הוה

 | ּויֲחְָו ןיִחׁשַהדלַע וְִרְמְִו םיִנֲאְּת תֶלָבְּר ּואְשִי ּוהָנְעַׁשִי רָמאוי
 פ | :הָּוהְי תיַּב הָלֲעֲאי יּכ תֹוֲא הָמ ּוהָיִקְזִח רֶמאיַו
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 םיִרָפְס לֶבָּיּדַלַמ ןֶדאָלּבְְְּב ןְראָלב ִדְדרְמ חַלָש איִהַה תעְּבי 9
1 

 ּוהיקָזִח םֶהיִלע חמשיו> :"קזחיג הלח יּכ 'עמשיו ּהָקזחלא הָחְנַמּו
 ו תֶאְו םיִמָשְּבַהתֶאְ בָהְּנַהתֶאְו ףָסְּכַהדתֶא "התכְנ תיִּבתֶא םָאְרִיַנ |

 ויָתֹרְצֹוֲאְּב אָצְמָנ רָשַאילָּ תֶאְו ויִלָּכ תִיִבלָּכ תֶאְו בוטה ןָמָשה
 ּותְלְׁשְמְמלְכְּו ּוָתיֵבְּב ּוהָיקְזח םֶאְרְהאְל רש רַבָד הָָה"אְל

 וּוְרָמְאדהַמ ויִלַא רָמאיִו ּוהָיִקְזִח ּךֵלַּמַה-לֶא איִבָּנַה ּוהָיָעַשְי אבו |
 הקוחר ץֶרֶאְמ ּוהּיְקְזִח רָמאיַו ְךֶלֵא ּואָבִ בב הָלֶאָה םיִשָנַאָה
 תַא ּוהיִקְזַח רַמאיַו ָךַתיִבּב ּוָאְר הָמ רמאלוצ :לָבָּבִמ יִלֶא ּואָּב

 יִתרעְְּב םיִתיִאְרַהאָל רש רב היא ּואָר יִתיִבְּב רׁשֲלְּכ
 םיִמָי הָּגַה< :תוֶאְבְצ הָוהְוירַבְּד עָמְש ּוהָיקְזִחלֶא ּוהָיִעַשְי רָמאיו
 הזה םוהדדע ףיתבא ּורְצֶא רשאו ָתיִבְּב רָשַא-לֶּכי אָשְנְו םיִאּב
 רֶׁשֲא ָּךִּמ ּואְצַי רֶׁשֲא ךיִנְּבַמּו :הָוהְי רֶמָא רֶבָּד רֶתָחאְל לבָּ
 -לֶא ּוהיקֶזַח רָמאו :לָבָּב ּךְלִמ לַכיֵהְּב םיסירס ֹויָהְו ּוחְקִי דילות
 תַמָאְו םֹולָׁש * הָיִהְי יִּכ רַמָאיו* ִּתְרַּבְּד רֶׁשֲא הָוהְי-רַבְּד בוט ּוהיִעָשְי

 ס :"יָמיְּב

 :םֶכיֵהְלֲא רמאי יִמַע ּומֲחַנ ּומֲחני 0
 היא וארקו שור בל"לע רב

 הנו הָצְרנ כ ּהָאָבצ הָאָלָמ יִּ
 ס וָהיָתאטַחלכְּב םָלְפִּכ הֹוהְי דָיִמ הָחְקל יִּ

 הָוהְי ךרָב נפ רֶּכְדּמַּכ אֹרוק לק
 :וניהלאל הָלָסְמ הָבְרַעַּב ּורָשַי

 לּפְׁשִי הָעְבַנְו רָה"לְכְו אָשֶּנו איל
 :הָעְקְבְל םיִָכָרָהְו רֹוׁשיִמְל בֶקָעָה הָיָהְו
 ם ורּבַּר הָוהְייפ יִּכ ודי רׁשָּבילָכ ּוֵָרְו הָוהְי דֹוכְּכ הָלְננְ

 אָרְקִא הָמ יֹרַמֲאְו אָרְק רמא לוקי
 :הָרָשַה ץיִעּכ 'ּדְסִחדלָכְו ריִצָח רָשְּבַהדלְּכ
 :'םַעָה ריִצָח ןָכָאי יב הָבְשְב הָוהְי חור יִּכ ץיצ לַבָנ ריִצָח שבק
 ספ  ּםֶלעָל םּוקָ וניִהְלֶאדרַבְדּו ץיִצ לֶבָּג ריִצָח שבָי

 שק 39, 1 * 9 ךדארמ || * 6 + kai mpéoBag | = 2R yp יִּכ | %28 ּוהְיְקְוחָ]
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 1 2 היעשי 25—40,9

 ןויצ תֶרָשַבְמ ּךְל"יִלֲע ּתַבָנירַה לעי
 יִאְריִּת-לַא יִמיִרָה .םָלָׁשְרְי תָרָשְבְמ לוק חכב יִמיֵבָה
 :םֶכיִהְלֶא הָּגַה הָדּוהְי יִרָעָל יִרְמַא
 ול הָלֶשמ וָערְזּו אובְי קֶזַחְּב הָוהְי יָנדַא הגה

 :ויָנְפל ֹוְָָעְפּו ותא ּורָכָש הגה
 ץְּקְיח ֹוערֶזְּב הָעְרִ רָע הָערָּכ
 פ  ּולָהְנְו תולָע אָשְי וקיַחְבּו םיִאָלְמ

 כת תֶרָנַּכ םיִמָשְו .םומ ולָעָשַּב דדָמִיִמיי
 םיִרָה סֶלָּפַּב לֵתְׁשְו ץְרָאָה רֿפְע שָלְשּב לְכְ
 :םִיָנְזאָמְּב תֹוֲעָבְנּו

 :ונעידֹו ֹותָצֲע שיִאְו הָוהְי ַחּוריתֶא ןְבִתיִמי
 טַּפְׁשִמ חרֲאְּב ּוהָדָּמִִיַו ּוהָניִבִיַנ ץעֹונ יַמ"תֶאיי

 :ּונעידוי תֹונּובּת ךְֶדְו 'תעד ּוהְדְמלי
 ּובָׁשְחְנ םִיֵנְזאְמ קַתְׁשְכּו יֵלְִּמ רֶמָּכ םַײג ןָהי5
 רֶעְּב יַד ןיִא ןטְבְלּו5 :לוטי קַּּכ םיִיִא ןה

 ס והָכֹוע יִּד ןיא ות
 לובְׁשֲחָג ּוהֵתָו סָפָאַמ דגָנ ןיִאְּכ םִיֹגַה"ִָּכיז

 :ולוכְרעֶּת תּומְ"הַמּו לא ןַיָמַדְת יַמ"לֲאְוי
 עקר בָהזּב ףֶרֹצְו שח ּךָנ לֶסַפַהיי

 רָחְבִי בקְרידאל ץע יהָמּורְת ןְּבְסְמַה"יי :ףרוצ ףַסּכ תוקְתְּ
 :טֹומִי אֶל לֶסָּפ ןיִכָהָל ּול-ׁשּקבִי םֶכָח שָרָח

 םֶכָל שאְרמ דגָה אֶלַה ּעָמשת אולה ּועְדַת אולָהיי
 :ץֶרָאָה תוְְסּומ םֶתוניִבַה אולה
 םיִבְנֲחכ ָהיֵבְׁשְְו ץֶרֶאָה גוחלע בֵׁשַה ==

 :תָבׁשְל 'לָהֲאְּכ םֶחָּתִמִַנ םִיַמָׁש יקּדַכ הָמּונַה
 :הָׂשְע ּוהּתַּכ ץֶרֶא יֵטְפְׁש ןיָאְל םיִנְזור ןתוגַה <
 םַעְנ ץֶרָאְּב שרש-לּב ףַא ּועְרֹולּב ףא ּועָמְנלּב ףָאי

 .ם .:םָאָׂשַת ׁשקכ הָרָעְסּו .ּושָביִו ָהְּב ףשנ"סנו
 :ׁשֹורְק רַמאְי הָנְׁשֲאְו .יִנּוְיְמדְת ימדלָאְו

 10 lc GY קוחְּב | זז? **1וקיחב ... ץבקי | ז2 >602 ? (ח600ע דש ץצ) |
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9 JESAIA 603 

 הָלֶא אָרְבדיִמ ואְרּו םֶכיִניִע םּורָמּואְשא
 אָרָקִ םַשְּ לכל םֵאָבְצ רָּפְסַמְב איִצּומַה
 | ם ורָרְעְנ אל שיא ה ץיִּמַאְו םיִנֹוא בֵרָמ

 לֶאְרשִי רֵּבַדְתּו בקע רַמאת הָּמל 7

 :רּובעי יֵמְָּׁשִמ יֵהלֲאמּו הוה יְִַּ הָבּתְסִ
 ָתְעַמׁש אָל"מֲא ְּתְעַדְ 5

 se רק וא ניו אלו יקי ל
 :הָּבְרִ הָמְצָע םיִנוא ןיִאלּו חָפ ףעיל תני
 :ּולָשְכְי לוָשָּכ םיִרּוחְבּו .ּועָגיְו םיִרָעְנ פע
 םיִרָשָּכ רֶבָא ּולַעְי .םכ ּופיִלחִי הָּוהְי ינקו

 ם  ?ּופעיַי אָלְו ּוָכְלִי ּועָניִי אָלְו ּוצּורָי

 יַחְכ ּופיִלֲחִיי םיִּמאְלּו םיִיֲא יֵלֲא ּושירַחַהי 1
 :הָבְרְקַנ טּפׁשמל וָּדְחַי ּורֵּבַדְי זֶא ושני
 ולְנַרְל והארי קָדְצ חְרֶזִמִמ ריִעַה יִמ

 יי םיִכָלִמּו .םיזג וָיְנְפל ןַת
 :וּתְשק ףִִּנ שֶקּכ .ובְָרח רֶפְעכ 'ןַתַ
 + :אּוְבִי אל ֹויֵלְנַרּב חרֶא םֹוָלָׁש רובעי םַפְּדרי

 5 ׁשאָרַמ תֹורּדַה אבק הֵׂשעְ לעֶפיָמ
 = אּוָהיִנַא םיִנֹרֲחָא-תֶאְ ןושאר הָוהְי יִנַא
 :ףּוְתֲאו וברק  ודרחי ץֶרֶאָה תוצְק ּואָריִיְו םייא ָּאְר
 :קַח רמאי ויָחַאְלּו .ּורְזעַי ּוהָעְרְתֶא שיא"

 םַעַּפ םֶלֹוֲה-תֶא ׁשיִטַּפ קילחמ ףרצ"תֶא ׁשְרָח קזחְיול
 ס טומי אל םיִרָמְסַמְב ּוהְקּזַחְיִנ אּוה בוט קָבּדְל מא

 ףךִתְרחְּב רשא בקי יב לאְָשִי התו
 :יֶבָהֶא םֶהְרְבִא עַרָז
 ְךיִתאָרְק ָהיַליצאמּו ץֶרָאָה תֹוצְקַמ ףיּתְקזָחֶה רשאי
 ְיִּתְסַאְמ אָלְוְיִּתְרחְּב | הָּתַאיּרְבע ּךֶל ראו

26 | PnN| cf6 | Cp 4r, 1° prps יִּתְתַכֹותְל ּולֲחָי cf 4031 | 2 *1 1 
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coniung c 40,19. 20. 

39* 



 604 היעשי 41 ,10--4

 ₪ ןימיב תתי תרועה יצא
 ְֶב םיִָחְגַה לָּפ ּומְלּבִיו ושבו ןהיי

 :ףָביִר יִשְבִא ּורָבאיְו ןיָאְכ ּויָהְ
 ךֶתֶצִמ ישְנַא .םאְצְמַת אָלְו שבתי

 Vat crise יִׁשְנַא סַּפֲאְכּו יאק נה

 ס :ףיתרזע ינא | אָריּת-לֲא ל רמאָה

 לאָרְׂשִי יֵתְמ בקעי תעלות יִאְריִת"לַאיצ
 :לֶאְרְשו שורק ּךלַאְגְו הֶוהְייָאְנ ְךיִּתְרְע יא
 תיַפיִּפ לַעּב שֶדֶח 'ָץּוְרָח גרומל ףיִּתְמַש הגה
 :םיִשָּת ץֶּמּכ תֹועָבְנּו קֶתְו םיִרָה שורת

 םֶתא ץיִפְת הָרְעְסּו םַאָשַּת חּוְרְו םֶרִָתי
 פ ולְלהְתִת לָאְרָשְי שֹרְקְּב הוהַּב ליִנֶּת הָּתַאו

 = הָּתַׁשְנ אָמַָּב םֶנושְל ןיֵאָו םִיַמ םיִׁשְקַבִמ םינויבָאָהְו םִיָנֲעָה ל
 | :םבְזעֲא אל לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא םֹנֲעֲא הָוהְי יִנֲא

 תֹוניִעַמ תֹוֲעָקְּב ְךֹותְבּו תֹורָהְנ םיִיָפְש-לע חַתְפָאי
 = = ?םיָמ יִאְצומְל הָיִצ ץֶרֶאְ םִיַמ"םנַאל רָּבִדִמ םיִשֶא
 | ןמש ץעֶו סרהו הַטַׁש ולא ֵּבְדַּמַּב ןַּתֶאַפ
 :ודְחְי רׁשֲאָתו רֶהְדַּת שוָרּב הָבְרַעּב םיִשֶא
 = וחי לישו ּומיַשיו .ועְדְיַו ּוארְ ןעמלס

 ס  :ּהֲאְרְּב לֵאָרְׂשִ שוקו תא הָתְשָע הָוהְי-דִי יִּכ
 ךֵלִמ רַמאי | םֶכיֵתֹומִצִע ושינה הָוהְי רמי םֶכְביִר ּוכְרָקי
 :בקעי .הָניָרְקַּת רֶׁשֲא תֶא ונל ודיני שיני

 ונפל הָמיִשְנְו ּודיגַה הנה המ תונשאָרֶה

 :ּונְעיִמְׁשַה תֹואְּבַה ֹוֵא ןְתיִרֲחַא הַעָדְגו
 םָּתַא םיִהלֲא יִּכ הָעָדְגְו רֹוחָאָל תּויַתְאָה ויה <

 = לָהְחי ארנו הָעּתְׁשגְו .ּוערְתְו וביטית"ףא
 ס וםָבְּב רָחְבִי 'הָבעּות 'עפֶאְמ םָכְלְעַפּו ןיאמ םָּתַאיוַהי
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 |  °° 605sזטצאה 42,12— 41,25

 יָמְׁשִב אֵרְקִי ׁשֶמָׁשיחַרְזְמִמ תאו ןֹופָצַמ יִתֹוריְעָה
 :טיִמ-סָמְרִי רצוי ֹוִמְכּו רֶמֹחומּכ םיִננָס יאָבְיְו 7

 קיִהצ רַמאנְו םיִנָפְלִמּו הָעְדִנְו שארמ דיִּנַהְיִמא
 :םֶכיְִמַא עמשךיִא ףא .עימשמ ןיא ףא דיִּנַמְךיִא ףָאק

 -,ןתֶא רשבמ םֶלָשּוְריִלְו סגה הגה ןויִצל ןושאריז
 רָבָד ד ּובישיו יםלאְשֶאְ ץעוי ןיִאו הָלֶאְמ ׁשיִא ןיֵאְו אָרֲאְו>פ

 פ  ּםֶהיְִסִנ ּוהתְו חור םֶהיִשַעִמ סָפַא וא םֶּכ הי
 | | יָשְפִנ הָתָצָר יִריַחְּב  וּביִּדִמְתֶא ידבעי ןֶהי 2

 :איצוי םיוגל טָּפָשְמ ויְלָע יַחּור יִּתַתַנ
 :ֹולֹוק ץיוִחַּב עיַמְׁשיהאָלְו אׂשִי אָלְו קעצי אלי
 הָנְּבכִי אל הָהַכ הָּתְׁשִפּו רֹוֿבְׁשִי אל ץּוצָר הָנָקּ

 אא רו אָלְו הָהְכִי אלי :טָפְׁשִמ איצוי תַמֲאַל
 ו פא = לחי םיּוָא תְרותְלּו טַפְׁשִמ ץֶרֲאְּב םישָידע

A /א םָהיִטִנְ םימשה אָרוּב יהָנהְי ו לָאָה רמה " 
 היל םֶעְל ּהָמׁשְנ ןַתֹנ ָהיֶאְצַאְצְו ץרֶאה עקר ' 9

 :ָּב םיִכָלְהל חיו
 ְךֶרָיְּב קָזִחִאְו קֶדָצְב ְךיִתאָרְק הָנהְי יִנָא6 =

 :םיוג רוָאְל .םע תיִרָבִל ִָנָתַאְו ךרֶצָאְו
 ריִסֶא רָּגְסַמִמ איצֹוהְל תֹוָרְוע םִיָניֵע ַחְקֶפְל

 ימש אּוָה הָוהְי יִנַאל \ :ךשח יבש אל תיִּבִמ
 :םיִליִָפל יַתְלָהְּ ןַתָאדאל רָחֲאְל ל יִדּובְבּו
 דיִּגַמ יִגֶא תושְדָחְו ּואֵב"הַּנִה תונְׂשאָרָהפ

 | פ \םָכְתֶא עיִמְׁשַא הָנֲחַמְצַּת םֶרָמְּב
 " ץֶרֶאָה הצקמ ותְלהּת שח ריש הוהיל ְריׁשוס

 :םֶהיִבְׁשו םִיָא ואלו םיַה יּדרוי
 רק בת םיִרֵצֲח .וויִרְעְנ רּבְדַמ אש
 :ּוחָנצִי םיִרָה ׁשֹאָרַמ עַלֶס יִבָשָי ור

 :ּודיִגִי םנֲאָּב ֹותָלַהָתּו דֹובָּכ הָוהִיִל ּומיִׂשָי>
 25 ** ?1 ומָשְב אָרְקֶא cf 453 | * 1 סבְיְו | 27 = ו ָהְּתְרַּגַה |8 8% +ןיִאַמ
 (') אלו םֶּתַא,1 4 |29 6? ₪ 24 | 1 א | ספ 42, ד 64-וטאשפ | * 6+
 וטקסמג || 2 6 = גָאָשְי (ילכי 6 גזה 1,25; ]ס 4,165 | 41 6 157 ץּורָי | 5 = 8
 א60%06 6 9666 | 6 1 frt | (ter), cf 4)66( | IO prps םערי (ש 96,1; 987( |

 Ir ($4 evppdvenr, lactare) 6 ושושי



 היעשי 43,1—42,13

 הָאְנִק ריִעָי תֹוָמֲחְלַמ ׁשיִאְּכ אָצְי רָּבְנַּכ הָוהְיי
 פ ' :רָּבַּנְתִי ויֵבְיָאלַע ירצה עירי

 קַּפַאְתֶא ׁשיִרֲחֲא םֶלּועַמ יִתיִשֶחָהיי
 :דַחי ףַאְׁשֲאְו םֵׂשֲא הַעָפָא הדל

 שיבוא םבְשִע"לָכְו תֹשְבנּו םיִרָה ביִרחָאי
 :ׁשיִבֹוא םיִמַנֲאַו םיִיֵאָל תֹורָהְנ יִּתָמִׂשְו

 םֶכיִרְדַא ּועָדְי"אְל 'תוביִתְנּב יּועָדיאַל' ְֶרָנְּב םירְוע יִּתְכַלוְהְוַפ
 רֹוׁשיִמְל םיִׁשְקעִמּו רֹואָל 'םֶהיֵגְפִל ְֶּשְחַמ םיִשֶא
 :םִיּתְבַוע אל םֶתיִשַע םיִרָבּה הָלֶא

 לָסָּפַּב םיִחָמְּבַה תַשב ושבָי לוחָא ּוגְסְניל
 סי :ּוניִהְלֶא םָּתַא הָכְַּמְל םיִרְמְאָה

 :תואְרל וטיבה םיִרְועַהְו ּעָמְש םיִשְרחהי
 יחָלְׁשִא יִכָאְלַמַּכי ׁשֵרֲחְו ייִדָבַעְדַא יִּכ רָנָע ימי

 :הָוהְי דָבַעַּכ 'רּועְו "םֶלָשְמַּכ ר רוע יִמ
 :יעמשו אָלְו םִיִנְזִא ָקפ ירמָשַת אל תֹוּבַר "תיִאְרִי

 :ריִָאְו הָות ליי ּוקְדצ ןעֶמְל ץֶפְח הָהְיי
 םֶלָּכ יםיִרּוחַּב ַחַפָה ייסְׁשְו זָזְב"םע אּוהְו

 ּואָבְחַה םיִאְלְכ יִּתְבְבּו
 :בָשָה רָמאְָיִאְו 'הָפָשְמ ליצמ ןיֵאְו ֹובָל ּויֵה
 :רֹוחָאְל עַמְׁשיְו בֵׁשְקִי תאז ןיִזֲאְי םֶבְב ימי

 םיִזְְבְל לאְרְשיו בָקעַי הָּפוׁשְמִל ןֵתָניִמ
 ּועְמש אָלְו ךולָה ויְכְרְרַב ּוָבֲאדאָלְו ול ּונאָטֲח וז הָוהְי אּוָלַה
 :ֹותָרֹותּב] הָמֲחְלִמ זּוזַעְו ֹופַא הָמֲח לע מש

 ס = :בללע םיִׂשיאלְו "רעב על אָלְו ביבסִמ ּוהַמַהלּת
 לֶאָרְׂשִָךְרֶצְיְו יבקעי ְךארּב הָוהְי רַמֲא-הְּכ הָּתַעְך 8

 :הָּתֶאיל ָּךְמַׁשְב יִתאָרְק ךיִתְלאְנ יִּכ אָריִתִלא
 14 6% 'ֹועֶלַה | 15 קrקפ תֹויֵצְל | 16 =? dd ('ךךַּכ) | } VarS Vrs'Q1 | 5? פס
 -post yD: | 17 SniJ |19° 0 ידבע | ל-5 כצס 5 טפ 646 6)ג' 01 אטְקו60-
 סעז6 001 = םֶהיִלְשמַּכ | <5 >6%8); 06 = 41 | %1 ? שָרָחְו, 566 ₪366 +פ

(6t plur) | 5 620 0 תֹואָר א ָתיִאָר  | (vel frt totus vs?) add esse vid 
 ורָמ-- | 5 63 60155 'ת, 6 )155 68 ּועָמָשְת | 22 *] םיִרְוחַּב | * 1? 'טל |

  43, *? ₪ (mtr cs) || > 1 ftתַמָח | 0ק  | 25 1 ft c 660הָסַשמל 0 24
 ד ךיִתאָרְק 6046 6



43,2—17 JESAIA 607 | 

 ךּופטשי אָל תורֶהְּנְבּו יִנֲא ְּךְּתִא םִיַמַּב רֶבְעַתְיִכ
 כרת תיל הָבָהָלְו הָוּכִת אָל שָאומְּ קי

 יָת אָבְס שנ .םיצַמ כ תַתְ
 ְיִּתְבַהַא יָנֲאג ְתְְַּכִנ יִניִעְב ָתְרְקְי רָשַאַמי

 :ִּךָשָּפנ תחת םיִמָּאְלּו ְּךיִּתְחַּת םֶרָא ןֵּתֶאְו
 ינֲא ְּךְּתִאיִּ אית

 :ךצְּבקא בָרעִמִמּו ְּךַעֶרז איֵבֲא חָרְזַמִמ

 ילְכִּתלַא ןָיִתְלּו יה ןופָצל רמא5
 :ץֶרָאָה הֵצְקִמ יֵתֹונְבּו קוחָרַמ יֵנָב יִאיֵבָה
 ? :ויִתיִשְעְדִַא ויָּתְרצְי ֹויְתארְּ ידובכל יִמָשַב אָרְקִּנַה לב

 :ומל םִינְזֶאְו םיִׁשְרֲחְו שי םִיניֵעְו רוע-סע איצוה%

 םיַמאל פאי לחי ְּבקַנ ם"ֹטהלכ
 ינעיַמְׁשי תֹונׂשאָרְ תאז 0: םֶהָב יִמ

 יתְרַחּ רֶׁשא ייִדבַעְו הָהְידאְנ ודע םתַאוס
 אּוה יִנֲאְיְּכ גניבת יל ּניִמֲאַתְ רער ןעמל

 פ יהי אֶל יִָחַאְו לֵא רצונ"אל יֵנְָל
 :עישומ יִָעְלּבַמ ןיִאָו .הָנהְי יָכֹנֲא יִכנָאיי

 אוה יא םוימ" :לאנַא הוה דע םּתַאְו
 ס ּהְָביִשְו יִמּו לַעְפֶא ליִצמ יָד ןיִאו

 לֶאָרְׂשִי ׁשָֹדְק םָכְלֵאְג  הָוהְי רַמָא"הָכיּ
 םֶכָּכ יםיִחיִרְב יֵּתְַרֹוהְו .הָלָבְב יִּתָחלְש םָכְנעַמְל
 :'םֶתָנַר 'תינָאָּב םיִדְשַכְו
 פ  ּםכְּכְלַמ לֵאָרְׂשִי אָרֹוּב םֶכָשּודְק הָוהְי ינאי

 :הָביִתְב םיֶּזַע םִימְבּו ְרָד םָיּב ןֶתוגַה הָוהְי רָמָא הָפי
 ודחו דּוַעְו לַיִח סּוסְודבְכָר איִצומַהיל

 ּובָכ הּתְׁשּתכ כעד ומוקוחלב ּובָכׁשִ
 41 8% תמדַא | ל 1 6 39 כל | 8 איצזה צו ואיִצוה | ף *1? 6 88 וצְבְקִי | * 6
 avarreAet vuiv, 1112—.|| ro * קזזפ ידָבעו | *1? ךָי, 'ִאיְו , י] | 33 םלועמ

in lamentationious |תֹויִנֲאַּב  prpsְֹוב קז םיִרּוחַב ה | < nיD( gpevyovrasg14 * 6  
huc trsp ,.רָ) ּוקָּתִר תֹוקְנעַּב | 17 D1PA(1?  oe GNe-AA(L) ev kAoioig beotigovra; 



 608 היעשי 44,7—43,18

 ּוננּבְתִּת-לַא תינְמְדִקְו תֹוגׂשאָר ּורְּזת"לַאיי
 העְדִת אֹוָלֲה חָמְצִת הָתִע הָׁשְדֲח הׂשֹע יִגְנֲהי

 :תֹוְרָהְנ ןֹומיׁשיִּב ְּךֶרד רּכְדַַּּב םיֵשָא ףָא
 הָנֲעַי תֹוָנְכּו םיִנִת הָרָׂשַה תיח יִנְֵּבַכְתי

 ןמיִׁשיִּב תֹורָהְנ .םִיַפ רֶּבְדּמַב יִּתַתְני
 :ּורפַסְי יִתְלַהְּת יל יִּתְרְְי וזדסע*י : :יִריִחְב ימע תוקָשַהְל

 :לֵאָרְׂשִי יִב ָתָעְגְייּכ - בֶקְעי ְתאָרְק יִתאאָלְוי
 יִנָתְדְּבַכ אָל ףיָחְבְזו ףיִתְלָע הש יִל ָתאיִבַהדאְל

 :הָנֹובְלְּב ְיִּתְענּוָה אָלְו הָחְנִמָּב ךיִּתְרבָעָה אָל
 לינתיוךה אֵל ףיָחְבְז בֶלֶחְו הָנָק "ףָסְּכַב יִל תינָקְאְלי

 :ףיִתְנְועַּב יִנָּתְעִנוְה ףיִתואטחְּב 'יֵנֵּתְדבַעַה ךא
 :רָכְזָא אל ףיִתאטחְו יִנְעִמְל ְךיֵעָׁשְפ הָחֹמ אּוָה יכְנָא יִכנָא5
 :קָּבִצִת ןעמְל הָּתַא רפס דַחָי הָטְפָשַ יִנריִַּה
 :יב ּועָשַּפ ְךיִציִלְמּו אָטֶח ןושארָה ךיִבָא
 פ םיִפּודְנְל לֵאָרְׂשִיְו בקעי םֶרַחל 'הָגִּתֶאְו 'שָדְק יִרָש לָלַחַאְויי

 פ וב יִּתְרחְּב לֵאָרְׂשִיְו יּדְבע בֶקֲעַי עַמְׁש הָּתַעְוי 4
 רועי ןֶטָּבִמ ְךְרצְיְו ףשע הָוהְי רָמָמדהְכִי

 :וְב יִּתְרַחְּב ןוְְׂשִו בקע יִדְבַע אָריִּת"לַא
 הָשָבַילַע םיִלְזֹנְו אַמָצ-לֲע םִיַמ"קצֲא יִּ

 :ףיִאְצָאְצְלע יִתְכְרְּו ְךֶעְרנ-לֲע יִחּור קַצָא
 :םִיָמ"יֵלְבִי-לע םיָבְרעכ ריִצָח ןיִבְּב ּוִחְמִצוי
 בְקְעי"םֵׁשְב יאָרְקִי הָזְו .יִנָא הנחיל רמאי הז
 פ | 'הָּגִכְי לָאְרָשַי םֵׁשְבּו הָוהִל ּודָי בָּפְכִי הו

 תוָאְבְצ הָוהְי וֶלַאְגְו לֶאְרְשּוִּדְלַמ הָנהְי רַמָמהְכַ
 :םיִהלֲא ןיִא יֲֵעְלַּבִמּו ןורָחֶא ינאו ןושאר יִנַא
 יל הכו ַָביְִו ארק ינֹומָכיִמּול

 :"ומל ודיגי הָנאָבְּת רָשַאְו 'תיְתֶאְו םֶלועםע יִמּושִמ"
 22 64 אלו | 24 *? 804 || < 1 frt c 6% nN ((ח6000ףס0) | 25 צל
 41; עפ 'טחו 'מל >6**%% | 28 << 1 8% 'ק ירעש 'אָו; קזק5 ישדק יִרָש ּולְלחיַ
 cf 6 (oi dpxovreg ta éyid pov) 5 || ל 1'אְו | 6 44, ד 61? (םגש 65) | כ 5
 696 לארשיו | 4 1 6 6 (םִיַמְט ןיִבְּכ (8 ןבב 10155 ןיבכ) | 5 516 5 אָרְקִי |
 ל 1 הְָּבִי | 7 * וג 6 6 | דמעי (0זוןזש אש() || -* 1 תויתא םלועָמ עיִמשַה יִמ |
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44,8—24 JESAIA 609 

 יִּתְדַּגַהְו ךיִּתַעַמָשַה זאַמ אָלַה והְרּת-לַאְו ֹודֲחתְפִּת-לַא*
 :יִתְָי-לב רּוצ "ןיִאְו .יַעְלּבִמ ַהֹלֲא ׁשיֲה יָרֵע םָּתַאְ

 ּואְרִילַּב המה םָהיֵדֲעְו ליעל םָהיִדּומַחו והת םֶלָּ לספ-יִרצפ
 :ליעוה יִתְָבְ ּךַסִנ לָספּו לֶא רַצְיְדיִמפ :ּושְבָי ןעמל עְי-לַבּו

 ודמי לכ יְבקִַי דצמ מַה 'םיִשְרָחְו ושבו "וֶרְבֲחרלכ היי
 תוָבְקַמַבּו םֶחָּפַּב לַעָפּו דָצַעִמ ילֶזְרב שֶרָחִי> :דַחָי ּושְרָי ּוֵדֲחְפִי
 :ףעיו םִיַמ הֶתשדאל חֹכ ןיֵאָו בעֶר"ִג וחכ עורְזְּב ֹוהָלְַפִיו ּוהָרָּצִי

 הָנּותַּמַבּו תֹושְָקַמַב ּוהָשַעי דרָשב ּוהָרֲאָתְי וק הָסנ םיצע ׁשרָחי

 :תִיָּב תֶבָשְל םֶדֶא תֶרֲאְפתִּכ שיא תיִנָבַתָּכ והָשעיו ּוהָרָאָתְי

 וָרֲא עג רענ"יצּב ולמי ןולאְו הזרת חקוו םיִזְרולְייתְרְכַלי
 הָפֶאְו קישי"ףא םֶחֶיַנ םֶהְמ חק רעָבְל טאל הָיָקְו 5 :לּדנְו םָשְנְו .

 ףֶרָש ֹויְצָחי :ֹומָכ"דָגְסִיַ לֶסָפ ּוהָשְע ּוחָּתְׁשִו לֵא-לעֶפִיףַא םֶחָל
 רָמאיִו םחי"ףא עָבָשְיְו יִלָצ יהָלְצי לאי רָׂשָּב "ֹויִצָחלֲע ׁשֵאדומְּ
 ול"דוָגְס וָלְסַפְל הָשָע לאל ֹותיִרֲאׁשּויז :רּוא יִתיִָר יִתֹומֲח חֶאָה
 אל5 ם  :הָּתֶא יִלַא יִכ יִנָליִצַה ּרמאיְו ויִלַא ללּפְתִיו ּוחַּתְשְיְו
 -אָלְנפ :םֶתְבל ליּכָשַהְמ םֶהיִגיִע תואְרְמ חט יִ ּוניִבָי אָלְו ּועְד
 שָאדומְב יּתְפְרָש ֹויֵצֲח מאָל הָנּובְת"אָלְו תַעָד אלו וּבְל-לֶא ביִשָי
 הָבֲעֹותְל ּורֶתַיְו לָכאְו רָשְב הָלְצֶא םחל לחג יִתיִפֶא ףאו
 ליצְיראְלְו ּוהָטַה לתּוה בל רפַא הער :דּנְסֶא ץע לּובל הֵׂשֲעֲא

 סיני רַקַשאִֹלֲה מאי אלו ושָפַנתֶא
 הָתָא"יִדבַע יִּכ לֵאָרְׂשְִו בקעי הָלָא"רָכְז=י

 :יינְׁשְּנִת אֶל ילֵאָרְׂשִי הָּתַא יֵלדָבֲע ְּיָּתְרצְ
 ךיתאטח ןָנָעָכו יִעָשְּפ בָעְכ יִתיַחְמי

 :ךיִתְלַאְנ יִּכ יא הָבּוש
 ץֶרא תֹויִּתְחּת ּועיִרָה הָוהְי הָשָעְיִכ םימָש ּוגְר

 וב ץעילָכְו רעָי הָּנִר םיִרָה ּומְַּ
 פ  רָאְּפְתִי לֶאְרָשְְבּו בְקעָי הָוהְי לַאְניִּ

 ןָטָּבִס ךְרצַיו ךלאָג הָוהְי רָמָמדהְּכי
(vel? dl 'Trבל cf 6A kal otx fjicav 01 םָאְו * || R1רN1?  hapaxleg;8 *  
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 [ 6נס היעשי 45,9—44,25

 יֹובְל םִיַמְׁש הָטנ לכ הָשָע הָוהְי יֵכנֲא
 :יִתִאיִמ ץֶרָאָה עקר

 ללּוהְי םיִמְסְקְו םיִדַּב תותא ָּפְמ5

 :לָּכַסְו םֶּתְעְדְו רוָחֶא םיָמָכֲח ביֵׁשַמ
 | םיִלְׁשִי ויָכֲאְלַמ תצעו : יָבַע רֶבָּד םיִקָמ

 = ָהיֶתֹובְרְחְו יהָניִנְִת הָדּהְי יִרָעְלּו" בָשּות םלֶשּוְיִל רמאָה
 = !םָמוקַא :ׁשיִבֹוא ְּךיַתֹרֲהנְו יֵבָרָח הָנּוצַל רָמאָהּ
 םֶכְׁשִי יָצְפָח"לָכְו יער ׁשֶרֹוכְל רֶמאָה*י

 ס ודמות לֶכיֵהְו הָנְּבִת םלָׁשּוְרִל ירמאָלְ
 = וכיִמיִב יִּתְקנֲחֲה"רֶׁשֲאׁשְרֹוכְל ֹוחיִׁשְמִל יהְוהְי רֶמָא-הּכי 5

 תָּתִפַא םיָכָלָמ יֵנְתָמּו םיג רינָפְלידַרְל
 :ּורְָפִי אֶל םיִרָעׁשּו םִִָלְּד ינָפְל תָתְפִל
 ירָשנא "םיִרּודַהְו ְּךלֵא ּךונְפְל יא

 :עָקנַא לָוְרב יֵחיִרְבּו רַבַׁשַא הָׁשּוחְנ תֹותְלּ
 םיִרָּתְסִמ ְגְמְטַמּו ְּךֶׁשֹח תֹרְצֹוא כ יִּתַתָנְו

 :לֵאָרְׂשִ יֵהלֲא ָּךְמׁשְב אָרֹוקַה  הָוהְי יג יִּכ עדת ןעָמְל
 יִריִחְּב לֶאְרְשְִו בקעי יְּבַע ןעמְל+

 :יִנָתְעַבְי אלו ָךְּנְכא ךִּמְשּב ְךל אָבְקָאָו
 םיִהְלֶא ןיא יִתְלּוז דש ןִיאְו הָוהְי ינאי

 :ינּתְעַדְי אָלְוךְרזַאַא
 ָעְלְּב סָפֲאיּכ ּהָבְרעמִמּו שָמָשדחַרֶזְמִמ ועדי ןעָמְל

 ְךֶׁשֹח אָרֹובּו רוא רצויל :דֹוע ןיֵאְו הָוהְי ינַא

 ס  ּהָלֶאִלְכ הָשעיהְוהְי יגַא עֶר אַרֹובּו םֹוָׁש הָשע
 קָרָצּולְוְו םיִקְחָׁשּו לֵעֿפִמ םִיַמְׁש ּופיִעְרַה*

 יעשיּורְפיְו ץֶרָאזחִּתְפּת
 פ  :יויִתאָרְּב הָוהְי ינַא דחי ַחיִמְצַת הָקָדְצּו

 הָמְדא ישרְחדתֶא שֶרֶח ּורָצְנְתֶא בֶר, יוהפ
 . "ל םירְי"ויִא ְךְלעַפ הָשַעַתִרהִמ ּורָצְיל רָמָח רַמאיִה

 24 16 % 311155 90 64 יִּתִא יִמ; ס יִּתָאָמ | 26 *16 6% וָדְבַע | ל ₪
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45,10—21 JESAIA 611 

 פ  :ןיִליִחְּתההַמ הׁשֲאְלּו דיִלֹוּת-הַמ באל רַמֹא יֹוָה
 ְרְצווְו לֵאָרְׂשִי שוק הָיהְי רַמָא"הָּכיי
 :ינָנצְּת יָרְי לעַפ"לַעְו גְּב"לע יִנלֲאְׁש תּיַתֶאָה

 יִתאָרְּב ָהיֶלֲע םָרֶאְו ץֶרָא יִתיׁׂשָע יֵכֹנֲאיי
 :יִתַּוצ סָאְבְצְלָכְו םִיַמָש ּוֵָנ יִדָי ינא

 רשיא ויָכְרְּדילָכְו קֶדָצְב ּוהְתריִעַה יִכְנָאיי
 לש יִתּולְנְו רי הָנְביהאּוִה
 ס | :תואְבָצ הָוהְי רַמָא דַחְשְב אָלְו ריִחָמִב אָל

 *הוהְי רַמָאו הָּכיצ

 הָּרִמ יֵׁשְנַא םיִאָבָסּו ׁשּוּכירַחְסּו םִָרְצִמ "עיני
 יּרְבֲעַי םיִּוּב וכלי ךיִרְחֶא ּויָהְי ְָכְו ורבע ְךילָע
 ּולְלַּפְתִי ךילא" ּווחְתְשְי ךיְלאְ
 :םיִהְלֶא סָּפֶא דע ןיִאְו לֶא ּךֶּב דא
 :עישומ לָאְרְשו יהלֶא רָתִתְסִמ לא הָתַא איי
 :םיִריִצ יִשְרֶח הָמְלְּכַב ּוכְלֶה ָּדְחַי םָלָּכי ּומָלְכְנ-םִנְו ושוב
 םימלוע תַעּושָּת הָוהִיַּב עשונ לָאְרְשְרול

 < וע יִמלּוע-דע ּמְלְכִתאָלְו וׁשְבֲת"אְל
 םיּהְלָאָה אּוָה םִיַמׁשַה אֹרֹוּב הָוהְי-רַמִא הָכ יכ8

 הָנְנְוְכ אּוָה ּהָשַעְו ץֶרָאָה רַצוי
 הָרָצִ תֶבָשֶ ּהָאְרַב והְתְדאל

 :דוע ןיִאְו הָנהְי יגא
 שח ץֶרֶא םוקְמְּב יִּתְּבַּד רֶתָּפב אליפ

 יִנּושָקְב ּוהָּת / בקי עַרֶזל יִּתְרַמא אל
 :םיִרָשַיִמ דיִגַמ קֶרָצ רב הָוהְי יגֲא

 םִיוּגַה יַטיִלְּפ וְָּחַי ׁשנַנְתַה ּואָבְו ּוצְבָּקַה>
 םֶלָסִ ץעזתָא םיִאְׂשנַה ועְדְי אָל
 :עישוי אָל לֶאדלֶא םיִללּפְתִמּ

 חי צֲעְִי ףָא ושינה ודיִגַהי
 הָריִגַה זָאְמ .םֶדָקִמ תאז למשה יִמ

pr( 65,3) ינּפ"לע יֵנּולָאְׁשִּת ? 'אַה) | 14 * 6 + תואָבִצ | * cf sזקp *= 
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 | 2 היעשי 46,12—45,22

 יֵרעְלַבִמ םיִהלֶא דוָעְְיִאְו הָנהָי יִנַא אולה
 :יִתְלּוז ןיָא  עישומו קיִקצלֶא

 רייס ּעְׁשְנִהְו יֵלֲא-ּונּפ>

 | בוש אל נד הק ִּפִ א
 :ןּוׁשְללְּכ עַבְׁשּת ּךֶרָּבלָּכ ערכת יל
 זעְו תוקְדְצ ירַמֶא יל" הָוהיִּב איי

 וב םיִרחְּגַה לָּכ ּוׁשבִיְו יאו ֹויָרָע
 :לֶאָרְׂשִי עֶרָזלָּכ ּוֵנְלַהְתיְו ּוקדצְו הוקי

 םָהיִּבַצִע ּוָה ֹובְנ סרק לֵב ערָּכ 6
 :הָפיעל אֵׂשַמ תֹוסּומע םָכיֵתֲאְׂשְ הָמֵהְּבַלְו היל
 אָשִמ טלמ לכ 5 וָּדְחִי ּועְרָכ ּוָסְרָק

 ס :הָכָלָה יֵבְׁשַּב םָשָפַנְו
 לֵאָרְׂשִי תִיִּב תיִרֲאְׁש-לָכְו בקֲעַי תיָּב ללא ּועָמש

 :םֶחָרְיִּנִמ םיִאְשְּנַה ןָטְּבדיִּנִמ םיִסָמַעָה
 לֵּבְסֲא יִנֲא הָביִשדדעו אּוה יִנֲא הקרע
 ּפ :טלַמַא לָבסֶא יינַאו אָשָא יִנָאְו "יִתיִשָע יִנַא

 :הָמְדַנְו יִנְלָשַמַתְ וושַתְו יִנּויְמדְת ימל5
 ולקשי הָנְּב ףסַכְו סיִפִמ בָהָ םיִלְזַ
 :ּוֲחּתְׁשִייףא ּוָנְסִ לא והשעיו ףרוצ רכש
 ׁשיָמְי אְלֹומּוקִּמִמ דֹמעיו ויָּתְחַת ּוהָחיֵנִיְו הלב ףֵתָּכ"לֲ הֲאְׂשז

 ס :ונעישוי אל וְרָצִמ הני אָלְו ֹוָלֲא קעֶצִיףַא
 :בל-לע םיִעְׁשֹופ ּוביִׁשֲה ּוׁשְׁשאּתַהְו תאָזורְבְז*

 :ינֹומְּכ סָפֲאְו םיִהלֲא דוע ןיִאְו לֵא יִכֹנֲא יִּכ םָכֹועַמ תּוְנשאְר ורְכַ
 וׂשֲעְניאל רֶׁשֲא םָדָקִמּו תיִרֲחֲא תיִׁשאַרְמ דינמי

 :הֶׂשֲעֲא יצְפֲחִלְכְו םּוקָת יֵתָצַע רמא
 וָתָצִע ׁשיִא קָחְרִמ ץֶרָאמ טיע חרֶזּמִמ אָרקיי

 = ם הָּפשָעֶא"ףַא יִתְרַצְי הָּנֲאיִבֲא-ףא יִּתְרּבַּדיְףַא
 :הָקְדצִמ םיִקֹוחְרָה בֶל יֵריְּבַא יֵלֲא ּועָמָשי
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46,13—47,12 JESAIA 613 

 רָחַאְת אָל יִתְעּוׁשְתּו קֶחְרִת אָל יִתְקְִ יִּתְבְרְקי
 פ  ּויתְראָפַת לֶאָרְׂשְִל הָעּושת ןּיִצְב יִּתַתְנו
 לָבָּבדתַּב תַלּותַּב רֶפְעְלַע יִבָשּוויָדְרי 7

 םיִנָשַּכתַּב אָפְּכְיִא ץֶראְליִבש
 ער הָּכִר ךְלּואְרקַי יִפיִסוְת אָל יִ

 ּךֶתְמִצ ילג .חמק יִנֲחמְו םיחר יִחְק
 :תֹרָה ירְבע | קוׁשילג לֶבָשיפְׂשֲ
 :לָאָרְׂשִי ׁשֹודְק] ְךֶתָּפְרָה .הָאְרִּתיםּג ְַּתְָרֲע לָנת

 וָמְׁש תֹוֲאָבִצ הָוהְי נְלַאְגםםָרֲא 'ִעָּגְפִא יאָלו חָקֶא םָקָב
 םיִנְשַּכ"תַּב ָךָשְחְב יִאְבּו םָמּוד יִבָש5

 :תכָלְמַמ תֶרָבָּג ְלּואְרְִו יִפיִסּות אָל יִ
 יִתְלַחְנ יִּתְלִלַח ימעדלע יִּתְפצק5ַ

 םיִמֲחַר םֶהְ ָתְמַשאל ַּדָיְּב םֶנָּתֶאְו
 :דָאָמ לע תְרַּבְכַה ןקָז"לַע
 ידע תֶרָבְגי הָיְהֶא םלֹועְל ירמאתַול

 הָתיִרֲחא ְתרכָז אל לע הלא משאל
 חַטָבָל תָבַשֹיַה הָניִדָע תאָזיִעָמָש הָּתַעְו

 דע יִסְפַאְו יָנֲא הָבְבָלִּב הָרְמאָה
 :לוכְׁש עֶדֲא אָלְו הָנְמְלַא בָשַא אָל
 דָחֶא םֹיְּב ענר הֶלֲאיֵּתְׁש ְּךָל הָנאֹבָתְו
 ךולע ּואָּב | םֵמְתָּ מלאו לוכש
 :דֶאְמ ְּךיָרְבֲח תַמַצְעְּב ְךיֿפָשַּכ בֶרָּב

 יִנֲאר ןיִא ּתְרֹמֲא ָךַתָעְרַב יִחְְבִתַוי
 ְךָתָבְּבֹוׁש איָה ךֶתְעַדְו ּךְתְמְּכָח
 :דּוע יְִפַאְו ינֲא ְּךּבלְב יָרָמאּתַ

 ָּרְמַש יִעְרִת אָל הָעְר ְּךילָע אָבּויי
 ּהָרְפּכ יִלְכּוִת אָל הֶוח ּךִיַלָע לָפְתְו
 :יִעָדַת אל הֶאש םֶאְתַּפ ָיַלָע אבֶתו

 ּךיִפָשּכ בֶרְּו ּךיִרְבַחְב אָגְיִדְמַעַי
 Cp 47, 3° 9MSS Nb | °1? pan )6 חסקססש קז חטקופשל) | 3/4 "1
 iJ7NA (cf 6A 4! cinev [Aére ר )8 hic ומשק 6פ 47) | 7 ** 1 דע תֶרָבְג |

  1זז | — (prps DNR gemina) || ro K ‘Aָךֶת-- | ְ 3 םאָתּפ 20185 5
 ₪ הש  cf & (inf = deprecari); prpsהרש ?

 הנ



 0 14 היעשי 48,11—47,13

 :יִצְוְרְעִת ילוא ליעוה יִלְכּוִת ילּוא יִּיָרועְגִמ ְתעֶנְי רֶשֲאַּב |
 אָנּודְמַעְי ְּךִיָתְצְע בר תיאְלָ |

 םיִבְכּוְּכַּב םיזחַה םִיַמָׁש ורבה לישו
 :דילע ּואְבְי 'רָשַאַמ םיִשָדָחְל םיִעיִדֹומ

 םֶתָפְרֶש שא שֶקְכ ּויָה הָגַהי

 הָבָהְל דָיִמ .םָׁשְפניתֶא וליעו"אל
 :ודְנָנ תֶבָשָל רּוָא םָמֶחַל תֶלָחּגְריִא

 ךירּועְּנִמ 'ךיִרְחְס ּתַעְגָי ירש יָה ןְּביי
 ס - !ּךָעיִשומ ןיא ּועָּת ֹורְבֲעְל שיִא

 ּואָצַי הָדּוהְי יִמַמּו לֵאָרְׂשִי םֵׁשְּב םיִאְרָקִּנַה בקעי"תיִּב תאְזועמְׁשי 8
 ריכז ָארְׂשִ יהלאבּו הָוהְי םָשָּבוםיִעְּבָשּנַה
 ּואָרְקִנ שֶדְקַה ריִעָמדיִּכ :הָקָדְצב אלו תַמָאָב אל
 פ  :ֹומְׁש תֹואָבְצ הָוהְי ּוכֲמְסִנ לֵאָרְׂשִ יֵהלֲא-לעְ

 . םעיֿמְׁשַאְו ּואְצִ יִפָמּ יִּתְדַגַה זֶאַמ תונשארֶה

 הָתֶא הָשָק יִ יִּתְעּדִמי :הָנאָבְתַו יִתיִשָע םֶאְתּפ
 :הָשּוחְנ ּךַחְצַמּו ַּּפְרָע לָוְרְב דיִגְ
 ךיִּתְעַמְשַה אוָבְּת םֶרָמּב זָאַמ ל דיִגֲאְו

 :םּוצ יִּבְסְנְו יִלְסַפּו םֶשָע יִּבְצַע רַמאּתדַּפ
 ּודיִּגַת אולה םָּתַאְו הל הֶזח ָּתְעַמְש

 :םֶּתְעַדְ אֶל תּורְצְנּו הָּתַעַמ תושדח ךיּתְעַמְׁשִה
 תָעַמְש ׁש אלו םֹו"יִנָפְלְי זֶאָמ אלו ּואְרְבְנ הָּתַעַ

 :ןיִתְעַרְו ּהֶּגַה רַמאּת
 ְךגְוָא הָחְּתֿפדאְל זָאמ םֵנ ָּתְעַדְי אֵל םג ָתְעַמָׁשאָל םֶג*
 יל אָרְ ןֶטָּבִמ עשפו דֹונבִּת נב יִּתְעַדָי יב

 נע רכב יתר קב או ְיִתְפרְצ הגַה
 ס :ןַּתָא-אְל רֶחַאְל יִדֹובְכּו לָתי ְךיִא יִּכ הֵׂשֲעֲא יִנֲעַמָל יִגעַמְליי
 r2 = ft ex 15 | 13 * 0 יִרְבה א ּורְבַהי | ל 1 ? רשא (6:₪סשצ) | 15 * 5
 רשאַב ₪ 12 | ל ? 61 61 12, vell? 'NW (pro NW) et trsp hoc vb post ך |

c6|יֵעֵּמִמּו 6 הָדּוהיִמ = עֶרוִמ) | 31'א]  Cp 48, 1 ca 40MSS ‘bbl, 1 prb 
 6 | sing cf 5. 6aa (prps TyD) | 7 lc 6k (rporépoc uepaig) אל םיִנָפְלּ

 ץ6| אל ומוי ינפל || 8 1 ? 'ִפָב | ף 56 8; 4טמ 0? ְךיֶלֲע [ץ| סּוחַא] למָחֶא) | ד 1
Gvoua 660000.יִמָש לֶחָי 0( 64 6דו 06 ג  

ay fodירח קשה  



48,12—49,4 JESAIA 615 
> 

 יִאְרְלִמ לֶאְרְשַיְו יבקעַי ללא עַמָׁשיי
 :ןורחֶא ינא ףַא ןושאר יִנַא אּוהיִנַא
 םיִמָש הָחַפְט יִניִמיְו ץֶרֶא הָדְסְי ידידףאי

 ָחַ ְָמַעְ םֵהיֵלֲא יגֲא ארק
 הֶלָא"תֶא דינה יֲהְב יִמ ּועֲמְׁשְו םֶכָכְב ְֵבָקַהיי

 :יםיְִׂשַּכ ועְרוּו לָבָבְּב .ֹוצְפָח הֵׂשֲעְי ֹובַהֲא 'הָנהְ
 :וּכרּד ַחֶלְּצַהְו ויִתֹאָבֲה ויִתאְרְקף יִתְרַבד ינא ינאי"
 תאזּועְמש יא ּוָבְרקי

 יִנָא םֶש ּהָחּיַה תעמ  יִּתְרּבּד רֶתַפַּב שארמ אָל
 פ חור יִנָחְלֶש הָוהָי ינאי הָּמַעְ

 2 שיק ל הָזהְי רָמָאדהּב

 יִתֹוצִמַל ּתְבַׁשִקַה apis גולה רָב "ףכירדמ
 :םיַה יִלְנַּכ ךֶתקדצְו ְּךִמולָש רֶהָּנַכ יָה

 ריָועְמְּכ ףיעמ יִאְצַאְְ עו לחכ יהי
 :יָנָפְלִמ 'ָמָש דַמְׁשיהאָלְו תַרָּכדאל

 םיִדָשּכִמ ּוָחְרְּב לֶבְּבַמ ּואְצִי
 תאז ּועיִמְשַה ּודיִּנַה הָּגַר לוק
 ץֶרָמָה הֶצְקרַע ָהּואיִצוה
 :בקעו וָזְבִע הֹוהְי לֵאָנ ּורָמִא

 םֶכיִלֹוה תֹובָרָחָּב ּואָמָצ אָלְוי
 ומל ליִּזַה רּוִצִמ םִיַמ

 :םִימ ּובָיְו רּוצ"עקְבי
 פ | םיִעָשְרֶל הָנהְי רָמָא םולָש ןיַא=:

 קיִחְרִמ םיִּמֶאְל וביִשְקַהְו ילא םייא ּוָעָמָשי 9
 :יָמְׁש ריּכְזַה יֵּמֲא ֵעָמִמ יִנָאָרְק ןמְּבִמ הוהְי
 יִנֲאיִּבְחָה ודי לב הֶּוַח בֶרָחַּכ יֿפ םָׁשו

 :יִנָריִּתְסַה יתָפֶשַאְב רּורְּב ץחל יִנָמיִשְיַו
 :ראָּפְתֶא ָךְּברֶשַא לאש הָּתְאְדיִּדְבַע יִל רַמאיו

 יִתיִלְכ יחכ לָבָהְו ּוהְתְל יִּתְעַנְי קיל יִּתְרַמָא ינַאו+
vel 1 (cf 8)155 + יִדְבע | 14 5 63 4055 םֶכָּב | ל >6 | * ו ֵכַב  pc12  

 עַרֶזְבּו | 15 16 68 'ִצֶאְו | 16 1 וחור"תֶאְו והיִּתְחְלַש "י יִנָא | דפ * 6
Cp 49, 3 >IMS; dl?.6 ץֶרָאָה רַפֲעַּכ; 1 4 רָפְעַּכ | ל 6 ְּףְמָׁש |  (hapaxleg); 
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 היעשי 18—49,5

 ס  :יָהלָאתֶא יֶתלְעְפּו הָוהְיתֶא ימָּפְשִמ ןְכָא <
 ול דָבָעְל ןֶטְּבִמ יִרָצְו  הוהְי רֶמֶא'והָּתעְו

 ףָסָאַי 'אָל לֵאָרְשְִו ולא בקעי בֵבּוׁשְל
 יזע הָיָה יַהלאָו | הוהְי יגיעְב רַבּכֲאְו
 בקע יֵמְבִׁש-תֶא םיִקָהִל דָבַע יל ךתויהְמ לקְנ ירמי"

 םיוג רֹואל יּתַתְנּו ביֶׁשָהְל לֶאָרְׂשִי 'יכיִצְנּ
 פ  :ְץרָאָה הָצקירַע יַתָעּוׁשְי תנְהִל

 ֹוׁשּודְק לֵאָרְׂשִי לֵאּג הָוהְירמָא הָּכל

 'םיִלׁשְמ דָבֲעְל יג 'ֹבעֲתְמִל שָפָניהזְבל
 ֲחַּתְׁשיְו םיִרָש :ּומֲקְו ּואְרי םיִכָלְמ
 Pe ס  ָּךְָחְבִַו לָאְרְשְי שֶדְק ןֶמֶאְג רֶׁשֲא הָוהְי ןעֶמְל

 הוהְי רַמָאו הָּכ

 ְיִּתְרוע הָעּוׁשְי םִבּו ְיִתיִנֲע ןֹוצָר תעְּ
 םֶע תיִרְבְל ךְנּתֶאְו ףְרֶצִא
 :תֹוִמַמׁש תֹולָחְנ ליִחְנַהְל ץֵרֶא םיִקָהל
 ולגה ְךֵׁשֲחַּב רֶׁשֲאְל ּואַצ םירּוסַאל רַמאָל

 ,!םַתיעְמ םיִיָפָשלֶכְבּו ּועְרי םיִכְרְ"לֲ
 ׁשֶמְׁשְו בָרׁש םֶּיחאְלְו ּואָמְצִי אָלְו ּובָעְרַי אָל5 =

 :םלֲהני םִימ יֵּבמ"לֲעְו םגֲהגְ םֶמֲחְרְמְִּכ 0
 = :םיִניִס ץֶרַאמ] ומי ילסְמּו ּךֵרל יֵכָה"לְכ יִתְמׂשְויי
 הָלֶאְו םימּו ןֹופָצִמ הָלֲא"הַגַהְו ּואָבְי קֹוִחָרְמ הָלֵא"הנַהי

 הָּגִר םיִרָה ָּחִֹפי ץֶרָא יִליָנְו םִימָש נרי
 ס  :םָחַרְי נעו ומע הָוהְי םַחְנ"יכ

 :יִנֲחַבְׁש ינדאו = הָזהְו יִנָבְזִע ןיצ רֶמאָתַוצ
 הָגְטּבְֶּב םַתְרֶמ ּהָלּע הָׁשֲא חַכְׁשִתָהיפ

 = ה ְַחָפְׁשֶא אל יֵכֹנֲאְו .הנְחַּכְׁשִת הָלָא-סנ
 :דיִמָּת ידְנִג ְיתֹמוח  ףיִתְקח םיּפּכ"לע ןהי*
 :ואצי ךפמ ךירֲחמּו ְךיִפְרָהְמ ּבְּכ יִרֲהְמיז
 לאב ְָּבִקִנ םכָּכ יֵאְרּו ְךיניע ביֵבְסיָאְשיי

 5 * 10155 68+ הכ || < 9MSS QA tb |> 1'ַא[ | 6°? ;add 68+7 | א
 ירי, 0 ירו, 1+ יִרָצַנְו | 7 * 1 יזְבַל | * 1 בעתְמְל |  קזקצ םלׁשִמ < 42,ו9|

7/8 trsp ? huc 42,1—9 || 8 cf ad 426 || g ins 6 6 לָּכ | זז (68)6 םיִרָה" ₪ 
 ְךיָנּב ) Va: )6(9)2יַּּכ | ז | 16 6 7וּפַצּחוֹ   34M55תלפמו | 13 % ּוחְצְפִי |
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49,19—59,4 JESAIA 67 

 :הֶלַּכַּכ םיִרָשקְתּו יִשְבְלִת יִדַעַ | םֶלָכ יִּכ הוהָי-םָאְנ יֵנֲא-יַח
 ךִתְסְרִה ץֶרָאָו ְךיתֹממְׁשְו יתר יָּבו9פ

 :ְיעְלַבִמ ּוקֲחָרְו בָשויִמ יָרְצַּת הָּתַע יֵּ
 ְךלָּכְׁש יִנְּב ְךּנְזֲאְב רמי ךֹוָעס

 :הָבְׁשֲאְו יִלדהֶשג םֹוְקַּמַה יל"רצ
 הָלֶא-תֶא יל-דלו יִמ ּךךֹּבָבְלַּב ּתְרַמָאְויי

 לג יִמ הָלֶאְו "הרסו הל" הדּומלנו הָלּוכְׁש יִנֲאַ
 פ  :םֵה הָפיִא הָלֲא בל יִּתְראְׁשִ יִנָא ןה

 הֹוהָי .ינדא רָֿא-הּכ =>
 יסְנ םיִרָא םיִמעלאְו ידי םיוג"לֶא אָשֶא הָּגַה
 :הָנאָשָּנִת ףַתָּכ לע ךִיִתְנְבּו ןֶצחְּב ְךנְב ּואיִבַהְו

 ךִיַתְקיִניִמ םֶהיִתוְרָשְו ְּךיָֿמֶא םיִכָלִמ ּויָהְו

 וכלי לגב רפענ ךלווחַתשּו ץֶרא םופא
 :ינק ּושָבידאְל רֶׁשֲא הָוהְי יָנאְיּכ ָתעֶדיְו

 :טלָמְו קיִדצ יִבָשדאְו חוקְלמ רוּבְּנִמ חָקיֲה
 הֶּוהְי רַמָאו הָבְיִּכ5ּ

 טֶלָמִי ץיִרָע ַחֹוָקְלַמּו חָקִי רֹּוּבִג יֵבְׁש-םּנ
 ן:עישֹוא יֶכֹנֲא ּנְּבתֶאְו ברא יכֹנֲא ֿביוײתַאְ

 ןורְּכְׁשִי םֶָמּד סיִסָעַבְו םֶרְשּבדתֶא ךינומ-תֶא יִּתְלכַאַהְויפ

 פ | :בָקעי ריבא לאו ךַיׁשוִמ הָוהְיינאיִּכ רֶׁשְב"לכיֶעָדו
 הוהְי רַמָאוהָּכ 0:
 ָהיִּתֲחַּלַׁש רֶׁשֲא םָכֵּמֲא תּוֲתיִרְּכ רָפַס הז יא
 ול םֶכְתֶא יִּתְרַכְמ"רׁשַא ישו יִמ וא

 :םָכָמִא הָחְלׁש םָכיעְׁשפְבּו םֶתְרּכְמג טֶכיִתְנְַַּב ןה
 הָנֹע ןיִאְו יִתאָרָק שיא ןיִאְו יִתאָּב עּודמ

 ליִעַהְל ַחָכ יִּבְויִאדמִאְו  תּודְּפַמ יִדָי הָרָצְק רוצקה
 רָבְדִמ תורָקְנ םיִשֶא םָי ביִרָחֶא יִתְרַעְגּב ןה
 :'אָמָאְּב תָמָתְו םִיַמ ןיִאַמ םֶתָנְּד יִׂשֲאְבּת
 ס  :םֶתּוסְּכ םיִשֶא קֵׂשְו תּורְדַק םִיַמׁש ׁשיִּבלַא

 םילומל ןָשְל ל ןתג הוה יג
 8 | Ig exc vb nonn? || 21°°>6 (x; frt add) || ® mlt MSS 6¥ ‘| | 241'כ 18
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 ירָקבּבוריִע רַבָּד ףָעְיתֶא 'תּועָל תַערָל
 :םיִדּומְלַּכ עֿמְׁשִל ןֶזא יל ריִעָי רֶקַּּ
 ףןזא יִלחַתָפ הוהי ינדאי

 :יִתְנּוסְנ אֶל רוָחֶא יִתיָרְמ אל יֵכֹנָאְו
 םיִטְרֶמְל ַיָחְלּו םיֵכמל יּתַתְנ יוגש

 :קְרְו תֹומְלּכִמ יִּתְרַּתְסַה אָל יִנָּפ
rlyיִּתְמַלְכִנ אֶל ןֶּכילֲע י-רזעי הוהָי ינדאוז  
 :שּובֲא אלי עַדָאְו שימְלחּכ ל ינָפ יִּתְמַש כ" לע +

 דַחִי הֶדְמַעַנ יִּתַא ביִרָיְיִמ יקידצמ בורקל =
 :ילא ׁשֹגִי .יִטּפָשַמ לַעְבְיִמ
 * ינעישְרְ אּוהדימ יל-רזעי הוהָי ינדא ןֶהפ
 ס :םלָכאי שע לבי דָגָּבּכ םָלָּכ ₪

 יב לּקְּב עָמש  הָהְי אָרְו םֶכְב ימי
 ול הנֹנ ןיִאְו םיִכׁשֲח ךְלֶקירשא
 :ויהלאּב ןַעָשִיְו | הוהְי םֵׁשְּב חַטְבִי

 תוקיז יִרּזִאְמ שָא יִחְדְק םֶבְלַּכ ןָהיי
 םִּתְרַעַּב תוקיִזְבו םֶכשֶא רובו
 פ  :ןּובַכְׁשִּת הבצע םֶכָל תאז"הָתְיָה ידימ ,

olהוהְי יׁשְקבְמ קֶרֶצ יפדל ולא ועמשי  
 :םַּתְרְקְנ רוב תַבָּקִמ"לָא םֶּתְבַצְח רּוצלֶא ּוטיִּבַה
 לת הרשה -לָאְ םֶכיִבַא םֶהְרְבַאִלֶא ג ּוטיִּבַה
 :ּוהָּבְרִאְו ּוהָכְרְבִאו ויתאְרְ דָחֶאדיִּ
 היּתְבְרְמלְּכ םַחְנ ןויצ הָנהְי םַחָניכ

 הֹוהְידןנְּכ ּהָתְבְרַעְו ןֶדְעַּכ ּהָרָּבְדִמ םָׂשַ
 סמ  :הָרָמְו לֹוָקְו הָדֹוּת ּהָב אֵצַמְי הָחָמַׂשְו ןוֵׂשְׂש

 ּניִזַאַה יִלֲא למואלו גע לא ּוביִשקַהי
 םימע ראל יַטַּפְׁשִמו אֵּצַת יִּתֲאַמ הָרֹות יֵּכ

 וטפשי םימע יִעְרְזּו יֵעְׁשְי אָצַי יֵקְדִצ בורק עיֶגְרַא
 | :ןֶלֲחְיי יִעּורְז-לֶאְו ּוֹוֵקְי םיֲא ילֵא

trsp huc 5 ** (formatoֹנֲעֵל || * nףנָח"תא)  (NBN), al4 5? 1 תעְרְל 6  
(cf 65) | Cp 5r,1 gl? |אמ ‘ ay 4° sticho) || ro 1 prb c 6S yh: | rr6א  | 
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 ןּוִתּומָי| | תַחַּתִמ ץֶרָאָהלֶא ּוטיִבַהְו םֶכיֵניֵע םִיַמָשִל ואש
 ןֵכ"ומּכ ָהיִבְשְיְו .הָלְבִת דֶנָבּכ ץֶרָאָהְו ּותָלְמַנ ןׁשֲעכ םִיפָׁשִִכ
 | פ  תָחַת אל יִתְקְדִצְו הָיְהְּת סלל יִתָעּושיו

 םָּבְב יִתְרּוְּת םַע קָדַצ יִעְרַי ילֶא ּוָעְמשש |
 :ּותַחֶּתִד לא םֶתֹפְּמּו שונָא תַּפְרָח ּואְריִּת-לַא

 סס םלָכאְ רמָצַכְו שָע םלָכא : דנָּבִכ יִכ5

 ס == :םירח רול יֶתעּוׁשו היְהְּת םָלעְל ית
 הֹוהְי עוָרְז זע-יׁשְבַל יִרּוע ירּועפ

 םיִמָלוְע תורו = םֶדָק יִמיִּכ יִרָּע
 :ןיִגּת תֶגָכֹוחְמ בָהָר תֶבָצַחְמַה איִהְּתַא אולה
 הָּבִר םוֶהִּפ יִמ םִי תֶבָרֲחְמַה איִהְּתַא אֹלֲהי
 ס  :םִלּואְג רֶכְעַל ּךֵרָּב םיהיקמעמ הָמָשַה

 ס :הָחְנַאו| הנְרְּב ןויִצ ּואָבּו ןובּושי הָוהְי ייּודָפּווי

 ןיגְי ּוסָנ .ןּוגיָשַ הָחָמְשְו ןוָשָש םשארילע םֶלּוע תַחְמְשו |
 יִאְריִּתַו ּתֶאְדיִמ חג אּוה יִכֹנֲא יִכְנָא* =

 -.:ן..

 םִיַמָׁש הָמֹונ רשע הוה ֿפשתי
 םויַה"לְּכ דיִמְּת דַחַפְתִו ץֶרֶא דסיו

 :קיִצַּמַה תַמֲח הָיַאְו תיִתְׁשַהְל ןְגוכ רֶׁשֲאַּכ קיִצַמַה תֶמֲח יֵנְִמ |
 ָֹבֹנֲאְויפ :וֶמָחַל רסֲחְי אלו תַחַׁשַל תּומאָלְו תָתָפִהְ הע רהָמ

 רָמאלְ - דֶסיִלו םיִמָש סל raat יד לב ךיִפְּ ורב

 פ  :הָּתְאַ"יִמע ןוֶיְצְ
 םלָשּורְי ימּוק יִררוָעְתַה יִרְרעְתַהיז

 ֹותָמֲח סּוָּכדתֶא הָנהְו דָיִמ תיִתָש רָשַא
 :תיִצָמ תיִתָש  הָלַעְרִּתַה סוָּכ תַעְבְקתֶא

 הָדְלְו םיִנָּבדלָּכַמ הָל לַהְנְמְיִאי
 :הָלַּנ םיִנְּב"לּכִמ הָדָיְּב קיזחמ ןיִאו

 ְךֶל דּונִי יִמ ךיתאְרְק ּהָּנַה םִיַּתַׁשפ
(cf Hi 261 ,12(; 9b <6|909057 תַצֲחּמַה  ) 6 1 קזט 6 8(64) לֶּדִתַת | 9 
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 20 היעשי §52,10—1,20

 :ךמחנא ימ .בֶרָחַהְו בעֶרָהְו רֶבָׁשַהְו רֶׂשֲה
 רַמְכַמ אֹוֲתְּכ יתֹוצּוחלָּכ ׁשֹאָרְּב ּובְכָש ּופְלע ְךנּבי

 ְךְיֲהלֲא תַרַעַּג הָנהְיתַמַח םיִאָלְמַה
 ס :ןיימ אָלְו תָרְכְשּו  הָיִנְע תאז אָנייִעְמַׁש ןֶבָל*י
 ומַע ביִרְי ךיהלאו הָוהְי ךינדַא רַמָאְ"הְכ .

 הֶלַעַרתַה סוכתֶא ךָריִמ יִתְחְקְל הָּגִה
 :דוע ּהָתֹוּתְׁשְל יפיסות"אל יִתָמֲח סֹוּכ עבקזתַא

 ידינומ דָיְּב ָהיּתְמַשְו

 הָרְְִַו יש ׁשָפנְל ּרְמָארשַא
 סמ  :םיִרְבֹעְל ץּוחכו ְּךּוג ץְרָאָכ ימיִׂשָּתַ
 ןײצ ּךְּנְע .יִשְבִל יִרּוע יִרּועי 52
 שֶדְקַה ריִע םֶלָשּוְִי ְּךתְרַאפִת יִדְנְּבו ישְבְל
 :אַמטְו לרע דוע ךְביאבִי ףיִסֹוי אל יִּ
 םֶלָשּוִי ייבש יִמּוק רַפָעִמ יִרָעְנְתַה

 ס :ןויִצתַּב היָבָש ףראוצ יִרְסומ ּוחּתַפְתַה

 הָכ יי .ּולאָּנִת ףכְב אלו ֶתְרְּמִנ םָגִח הָהְי רָמֶא הכי
 רּוׁשֲאְו םֵׁש רּוְגְל הנשאְרְב ימַעְדדרָי םִיָרְצִמ הֹוהְי יָנֹדֲא ֹרַמָא
 םנח יִמַע תקל" הָוהְי"םֶאְנ הפדילזהמ הָתַעְוי :ּוקְׁשִע סֿפָאְּב
 ןבָל5 :ץֶאּנמ ימש םוַהדלָּכ דיִמָתְו הֶָנהְידָאְנ 'ּוליִליַהְ יולשִמ
 פ  יָנָגַה רָּבִדְמַה אּוהיִנָאדיּ אּוהַה םוויַּב ל ימש יִמַע עַדָי

 רָשַבִמ יג םיִהָהדל ואָנ"הַמל

 והלֲא למ זול רֶמֹא
 נגרי ְָּחַי לוק ּואָשַנ ךיפצ לוק

 :ןויצ הָוהְי בּושְּב ּואִָי ןיִעְּב ןיע י
 םֶלָשּורִי תוָבְרִת וְְַּי ּונָּנַר ּוחְצפפ

 :םֶלָשּוִי לא ומע ּהָוהְי םֶחְנדיִּ
 םווגַהלְ יניִעל 4 עוָרְזתֶא הָוהְ ו שחיי

et 49,26 ||ךינומ דב 6  ? add? | 22 df 17 | A ins1 6564 ני ] 20 g lc 
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 ּועֶגּת-לַא אַמַט םֵׁשִמ ּוֵאְצ ורּוס ּורּוָסיי

 :הָוהְי יְִּכ יִאְשְנ ּורָבַה ּהָכֹוּתַמ ּוְָ
 ןוכְלִת אָל הָסּונְמְבּו ּואַצַּת ןוזְּפַחְב אָל יב

 ס  :לֶאְרְשִי יַהְלֶא םֶכְפַַאְמּו הָוהְי םֶכיִנָפְל דלהי

 < | :רֶאְמ ּהָבנְו אָשנְו וי יָה ליָּכְׁשִי הגה
 םיּבר "ךיֶלָע ּומְמָש רֶׁשֲאַּכיּצ
 :םָדָא ינְּבִמ ורֲאְתְו ּוהֲאְרִמ שיָאמ 'תַתְׁשִמ"כ .
 םֶהיִּפ םיִכָלְמ ּוצַּפְקִי ויָלְע םיֵּבַר םִיֹוּג הז ביפ

 :ּונְנּוּבִתַה ועָמְשאל רֶׁשֲאו ּואָר | םָהְ רַפְסאל רֶׁשֲא יֵּכ
 :הָתָלְנְנ י"ל הָוהְי עוז ונְתעְמַשל ןיִמָאה ימי 8

 היִצ ץֶרֶאַמ שרשכו יויִנפְל קנויַּכ לער
 :"ּוהַדְמִחְנו הָאְרמְאלו הארנו רֶדָה אָלְ 2 רַאְת-אל
 ילח עּודיו תֹובאָכַמ שיא םיִׁשיִא לדחו ההָזְבנ

 :ּוהָנְבְׁשֲח אל הָזְבְנ ּונָּמִמ םיִנָּפ רֶּתְסַמְכּו
 ב לוניבאָכִמּו אָשַנ אּוה יגנילח כא

 , הָּגָעְמּו םיִהְלֶא הָּכִמ עּוְנְנ ּוהָנְּבַשַח ּונָחְנַאְו
 5 וניתונועמ אָבְדִמ ּוניִעָשָפַמ ללֹחְמ אּוהְול

 ּנְלאַפְרְ ותְרְבַחְּו ויִלָע וולש רַסּומ
 ניִנּפ וכל ׁשיִא ּוניֵעָּת ןאָצּכ נב

 ּנלְכ ןנע תֶא וב ענפה הוה =
 ליִפ-חַּתְפִי אָלְו הָנענ אּוָהְו ׂשננז

 הוז יִגֶפל לַחְרכּו לָבּו חבָעל הׂשַּ
 :ויּפ חַּתְפַי אָלְו הָמְלַאְנ
 חחושי יִמ "וְרודדתֶאְו הקל טְפְׁשִמַמּ רֶצֲעַמ*

 :ומל ענג" ייֵמֲ עׁשפִמ םיִיַח ץֶרָאַמ רֶזְנָנ יֵּ

 ֹויָֹמְּב יריִשְעתֶאְו ווק םיִעְׁשְדיִתֶא ןתיו
 :ויָפְּב הָמְרִמ אָלְו הָׂשְע סָמָחאְל לע

13 >6f | 14 “lc ES voy | P12? כ' vel trsp fit 14agb post 53,2 | * | prb 
  | Cp 53, 2 * prpsוזגְרי צeו ּווֲחַּתְׁשִי  | 15 64 oe eee DEתָחֵׁשְמ

  | ® ins 6 68 2031585 0ּונָיְלָח  ? 466 | 5 61 5214" | 4 gMSSּוניִנָפְל | ל
 = | * prps DB}, sed Vrsּכְרַּב)  )aּוניִמ-- || 8 * 1? ֹורָבְּד  | 5 8+ pl MSsאוה

Al || == 1 (cf 6 ףאסמ 666 Gdvarov) תֶוָמְל עָגְ 9 2 שא | ף *1 ער ישו 

P1c 6 hin (vel? תומדתיִּב); 11 ותָמְּב! 



 0622 היעשי 54,11—53,10

 ֹׁשְפַנ םָשֶא 'םיִשְּתִסִא יִלָחַה ֹואְַּּד ץֶּפִח הוה
 :חֶכְִי ודְיַּב הָוהְי ץֶפְחְו םיִמָי ךיִראְי עֶרָז האָר

 יוּתְעַדְּב עֶבְׂשִ הֶאְרִי ֹוׁשְפַנ למֲעַמ'יי
 :לְּבְסִי אּוה םָתֹֹועַו םיָּברְכ "יְֶבַע קיה קיצי
 לֶלָׁש קָלַחְי םיִמּוצעדתֶאְו םיִּבַרְב ָל"קְלַַא ליי

 הָנְמָנ םיִעְשְּפ-תֶאְו ושְפַנ תֶומַל הרעה רֶׁשֲא תַחַּת

 פ עיני םיִעְׁשְפלְ אָשְנ םיִּבַר"אַמֲח אּוהְו.

 הלא יֵלהצְו הִָ יִּפ הָרִ אל הע יגר 4
 :הָוהְי רָמָא הָנּועְב ינְּבִמ  הָמְמּוָשיִנֶּב םיִּברי
 יִכָשָחַתְִלִא ּוטַי ףיִתונְּכָשִמ תֹוִעיִריו ְּךַלָהֶא םָֹקְמיֵביִחְרַה*

 יִצְרפִּת לואָמְׂשּו ןיִמְייִכ  :יקזִח ךותדַתיו ךירְתיִמ יכירַאה
 :ּובישוי תוָמָשְנ םיִרָעְו שֶרִיי םיוג ךערזו

 יִריִּפְחַת אָל יִּכ מלב לֵאָ ישוּבַת אלי ל ואְריתְ" לא
 :דוָעְדיִרבְזִת אל ךתּונָמְלַ תַּפְרָחְו יִחָבְׁשִ ךימּולע תַשָב יִּ

PEתֹואָבְצ הָוהְי ףישע דולב  we 

 הוה ארק ר תבוצע הָבּוֲ השי
 :ךיִהלֶא רָמָא סָאַּמת יִּכ םיִרּועְנ תַׁשֲאְו

 :ךצְּבקַא םיִלדְּג םיִמָחְרְבּו ְיִּתְבֹע ןְמָק ענָבְּי
 ךַמַמ עַנְר נפ יִּתְרַּתְסַה ףֶצָק ףֵצַׁשְּב*

 סם  :הֶוהְי ךָלַאְג רַמָא ְךיִּתְמַחְר םָגֹוע דָסֶחְבּו
 יל תאְז ג "יִמ יב

 ץֶרָאָה-לע דו חָג"יִמ  רבעמ יִתְעַּבְשְג ירש
 ָךָב"רָעְגִמּו ְךילָע /ףצקְמ יִּתְעְבְשנ ןּכ
 הָניֵטּומְּת תֹועְבְּנַהְו ּושּומָי םיִרָהָה יב

 טּומָת אל למול תיִרְבּו שּומידאל ךַּתֶאַמ יּדְסַחְו

 ס :הָוהְיְךַמֲחַרְמ רמָא
 הָמֲחְנ אֵל הָרֲעס הָיְנֲעיי

ro dl? vell - (cf 60) | Plc 0 (posuerif) © | ar ins? ,ּוהָליִצו cf 
6% (.. auferre de dolore) || bP I frt c (S)AZO ;ותעדב עַבׂשי al praem רזא 
(cf 6) et trsp INDTQ ad stichum sq (tum 'QY TY gl?) |° dl | Cp 54,21 
 | יִמיִּכ  | 9 =*1 c pc MSS 20364וופ יִטַה | 5 1 ? ְךילֲעְב | 81 + משב 6
 'ֵאַּכ. 1
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54,12—55,11 JESAIA 5 623 

 :יִריִפַּב 'ִיִתְַסיִו ּךֹנְבֲא יךופּכ ץיֵּבְרמ יֿפנֲא הֵּגַה
 חָּבְַא ינְּבַאְל ְךיַרָעׁשּו ךיתשְמש כד יִּתְמְשְויי

 הָוהְי ודּומל ךינָּבילָכְו י ץְפֲחיַגְבַאְל ךְלּובְנדלֶכְ
 ינָנּּכּת הָקָדְצְּביצ :ְָנְּב םלָׁש בַרְ
 :ּיְלַא בָרְקְתדִאְל יִּכ הָּתְחַמִמּו יֵאְריִת אָלְחיֵּכ קָׁשֹעַמ לק
 לוּ ְךילָע יִּדָּתַא רָניֵמ יָתֹואַמ סֶּפָא רּוְגְי רג ןי

 םֶחָּפ ׁשֵאְּב ַהַפנ ׁשֶרָח יִתאָרְּב יִכֹנֲא ןהיפ
 :לָּבַחְל תיִחְׁשַמ יִתאָרְּב יֵכֹנֲאְו והשעמל לכ איצומו

 טֿפְׁשמל ּךֵּתִא-םקְּת ןושל- לָכְ לצי אל ל רצוי ללב וז
 יעישְרַ ס :הָנהְידםָאְנ יִּתִאַמ םֶתְקְדִצְו הָנהְי יִדָבַע | תלחג תאז
 כָל סב ולךיא רֶׁשֲאו םִיַמל וכל אָמַצַלַּב יָה 8

 :בֶלָחְו ןיי ריִחְמ אֹוָלְבּו ףֶסְב"אולְּב ףרבש וכל ולכָאְו ּורָבש
 העְבְׂשִל אָלְּב םֵכעיִניִו םֶחָליאֹלְּב תסכול הָמָל
 :םֶכְׁשְפנ ןשְּּב נֹנעֶתְתְו בוטדולְכאְ יִלֶא עומַש ּועָמש

 סֶכָשְפנ יחְתּו עָמש יל ּוכְלּ כנא יפה
 :םיִנָמָאְּגַה דָוָד יִדְסַח םֶלוע תיִרָּב םֶכָל הָתְרָכֲאְו
 :םיִמָאָל הָוַצָמּו דיִנָנ ויָּתַתְנ םימּואָל דע ןהי
 צוי יל ּּועְדידאל יזגְו אָרְקִּת עַרְתְאְל יג ןה5
 ס - !ךֶראּפ יִּכ לָאְרְשִי שודקלו ימלא הָוהְ ןעמל

 :בֹוְרָק ותיִהָּב ּוהָאְרְק ואְצְמְהְּב הָנהְי ושר
 ויִתְבָשְחַמ ןְוָא שיִאְו ופְרּד עָשְר בע

 :ַחוְלְסַל הָבִרְיְדיּכ ניהלֲא-לָאְ ּוהמחריו הָוהילֶא בֶשְיו
 :הוהְי םָאְנ יֵכָרְּד םֶכיִכְרַד אָלְו םָכיֵתֹוָבְׁשֲחַמ יֵתֹובְׁשֲחַמ אל יב

 יתְבְשָחַמּ םֶכיֵכְרּדמ יֵכְרד ּוהְבָנ ןְּב ץֶרָאמ םִיַמָׁש ּוְּבנְיִּכ
 :םָכיֵתְבְׁשְחַמִמ] םִוַמְׁשַהְןמ גְלְׁשַהְו םֵׁשְגַה לר רֶׁשֹאַכ יִּכי

 ץֶרָאָה"תֶא הָנְרְה"םֲא יב בּוׁשְי אָל הָמָׁשְ
 :לָכאָ םָחָכְו עול ערָז ןַָנְו ּהָחיִמְצַהְו ּהָדיִלֹוהְ

 םֶקיַר יֵלֲא בּושְיאָל יֵּפִמ אי רֶׁשֲא יִרבָד הָיהְי ןְביי
 :ויִּתְַלְׁש רֶׁשֲא יִלְצַהְו יִּתְצַֿפָח רֶׁשֲא-תֶא הֶׂשָעדבֲא יֵּ

 זז * 1 ָךָּתֹנַּב cf( 6 8צ000%0) | ל-* pזקs ךִיַתֹודֹכיִוְךונָרַא | 13 ו? ךינב |
 14 * פק ? גטס + | *1? יקָמְרִּת | 15 *1? יִּתאַמ | ל ? ₪ | 16 א ןה, 0 הָנַה [

r7 add? } Cp 55, 1 * <6*( | ה ּוכְל ףָסָּכ | => 4: <6%%( | 6 
Vrs Dog? | g 1 ft c Vrs ובגִכ | rr 12 Ny. 



 | 4 היעשי 56,11—5,12§5

 :ףֶכואֲחְמִי | ןּוְלְבּוִת םוֶלָשְבּ ּואָצַת הָחַמָשְבְיִּיי
 "\הֶדָשַה יִצעְד לָכְו .הָּנְר םֶכיִגְפִל ּמְצְפִי  תּועְבְּנַהְו םיִרָהֶה

 סדַה הָלַעַי דַּפְַפַה תַמַת ׁשֹורְב הָלֲעי ץּוצענה תַחָּתי
 ם  :תַרּכִי אל םלּוע תואְל םֶשל הָוהיִל הָיָהְו

 הָקְִצ ׂשֲעַו טּפְׁשִמ ּוָרְמַש הָהְי רֶמָא הָכ 6
 :תולָּנַהְל יִתְקְדצְו אובָל יִתָעּוׁשָי הָבּורְקיַ
 ּהָּב קיִוֲחַי םָדָאַבּו תאּוזהְׂשְעַי שונָא יִרָשַא
 ס :עֶר"לְכ תושעמ וודי רמשו וללחמ תָּבש רמש
 רמאל הָוהילֶא הָולּגַה רֶכָּנַהְְּב רָמאיִלַאְו

 מע לעמ הָוהְי יניב לְּבַה
 פ  שָבָי ץע יִגַא ןה סיִרְסַה רמאיזלאו

 יִתַתְּבַשתֶא ּורָמָשִי רֶׁשֲא םיִסיִרָפְל הָנהְי רָמָּמו הָכדיִּכ+
 פ  יִתיִרְבַּב םיִקיִזַחַמּו יִּתְצָפִח רָשאּב ּורחָבּ
 - יָתיֵבְּב םֶהָל יִּתֲתָנְו
 סם  :תַרְּכִיאְל רֶׁשֲא ולְְּתֶא םֶלוע םַש תּוָנְּבִמּו םיִנָּבִמ בוט

 הָוהְי םש-תֶא הָבַהֶאְלּו ותְרָשְל הָוהְי-לע םיִנָנַה רָכגַה ינו
 :יִתיִרְבְּב םיִקיִזֲחַמּו ולְלַחְמ תָּבִש רַמְׂש-לְּכ םיִדָבעַל ול תֹיָהִל
 יִתְלְפִּת תיִבְּב םיִּתְחַמִׂשְ יִׁשְדָק רֵה"לֲא םיִתֹואיִבֲהול

 - = יָחְּבְזִמ-לע ןֹוצְרְל * םֵהיֵחְבְזַ םֶהיִתְוע
 :םיִמַעָהָכל אָרָקִ הָלָפְתתיִ יִתיִב יִּ
 לארי יִתְדַנ ץַּבְקְמ .הְוהְי ינדא םָאְנ
 ויצק ויִלָע ץּבקַא דֹוע

nsoעו אל לכ םיִרְוע  
 הֵּבְנְל ּולְכּוי אל םיִמְלא םיִבְלְּ ל
 .:םונל יִבָהֶא םיִבְכָש םיזה

 הָעְבָש וע ךי אָל שפי םיִבְלְּבְַויי
 ii עדי אל יםיער הָּמַהְו
 :'ִּוהַצָקִמ ֹועְצַבְל שיא ּונָּפ םָּבְרִדְל ל

 ב mlt MSS 0 עמ 'תו | כ 56, 41 הֶו- | 1 6 Vrs .ומל | 6 1 ? ומש |
prb ‘DS Plc0 ויִפצ; 1  sic 4 ($ maj,זס *  | , huc trsp7.66 + ויָהָיל | ף  

 49%*6 65 זז ןיִּבָה ּועְרָי | ¢ pl MSS ‘h; 1prb 4 | rr >1 ירק םַהְו; ג
 trsp haec vb in Io post ‘BY et dl vb 3sqq )ה (T אל), 6( זס? | ל >6.
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56,12—57,13 JESAIA 625 

 רָכַׁש הָאְּגְסִנְו ןָיְנהַחְקָא ּויְתַא יי
 :דֶאָמ רֶתַי לודְּנ רֶחְמ םָֹי הָזְכ הָיָהְו

 בֶל"לַע םש שיא דאו דָבִא קיִרַצַהי 51

 'םולָש אוב :קיִצַה ףסָאנ הערה י יִנָפְמיִ
 פ | ?וֶחכְנ ךלה' םָתּובּכְׁשִמ-לַ ּוחּוני

 הָגְנִע ֵנְּב הָּנָהּובְרִק םָּתַאְו
 ּגָנעְתִּת יִמ-לֲע+ והָנָזִּתֹו ףָאָנִמ עֶר

 ןֹוָׁשָל ּוכיִרַאְּת הָפ ּוביִחְרִת יִמִלע
 רָקְׁש ער עשַפדידְלו םתַאְדאוְלַה
 ןגער ץֶעְדלְּכ תַחַּת .םיִלֶאָּב םיִמָחּגַה

 :םיִעְלְּסַה יִפַעְס תַחָּת םיִָחְנַּכ םיִרְָיה יַמֲחַׁש
 ּךְלְרִג םָה םֶה מ לַחְנדיקְלַחְב

 :יםֶחְּנֶא הָלֶא לעַהי הָחְנִמ תיִלָעַה ּךְסֶנ ּתְכַפְׁש םָהָל"םּג
 בּכָשַמ תמש אָשְנְו הבָּג-ַה לעז

 :חַבַ בול תיל םש"םג
 ךְנּורְכְז ִּתִמַש הֶזּוזמַהְ תלה רח

 ּךְבָּכָשמ ּתְבַחְרַה ילעתו תיִלָג "יִּתַאָמ יִּכ
 :תיִוֲח דִי יםֵבָּכְׁשִמְתְבַהֶא םָּהַמ "יתרת

 ךיחקר יִּבְרִתַ 2 למל יִרָשּתַרפ
 :לֹואְׁש-רע ליִפְׁשתַ קחרמ"דע רצ יֵחְלְׁשִתַ

 שָאּונ ְתְרמָא אל תני ךכְרד ברְּב
 :תיִלְח אל ןָּילע תאָּצָמ ְךֵרָי תָיח
 יִבנַכְת יִּכ יִאְריִתַו ְנַאְּד יִמדתֶאְ יי
 ְְּבל"לַע משאל ְּתְרכְז אל יִתֹואְו
 ם :יִאָריִת אל יִתֹואְו םִלֹעַמּו הׁשֲחַמ יִנַא אלה

 ףישעמ-תֶאְו ךֶתְקְדַצ דינא ינאי?
 ףיצובק ְּךְליִצַי ּךקעְֶּבִי :ךּוְליִעוְי אָלְו
 לָבַהדחְקִי ַחּוראְׂשִי םלְּ"תֶאְו

 128", | Cp 57, 2 = trsp? huc + || ° ins -לּכ | 1 ית al) הָנֹו תַפֶאְנִמ | 51
  | >6 in fn vs et init vs 9ָךֹותְּב | 6 *-* ? 404 | 8 1?? ותֶאַמ | '1 + יִרְכִּתַו 6 6

 | ? cf Ez 16,255 | g 20 (ornasti unguenio) DRYםּתִא ְךַתָגְוַּתתֶא יִּבְרַּתַ
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 6 היעשי 6

 רַמָאְוּצ  :יִׁשְרְקירַה ׁשֶביִיְו ץֶרָאלַחְני יִב הָמֹוחֲהְו
 ם  :יִמַע ּךְרֶכַמ לּושְכִמ ּומיִרֶה ךֶרָד"ּונּפ ּולסולס

 ומש שוָדְקְו דע ןכש אָשְנְו םֶר רַמָא הכ יִּכיפ
 ַתּור"לַפְׁשּו אָּכִּדתֶאְו ןוָּפָשָא שוָדְקְו םוָרָמ
 :םיִאָכְִנ בל תֹויֲחַהלְ םיִלָפַׁש ַחּור תויחהל
 ףוצְקַא חַצְגְל אָלְ ביִרָא טלועל אָל יב

 יִתיִשָע יא תומְְנּ ףֹוטֲי פל הורי
 'ףִצְקִאְו רֵּתְסַה 'ּוהְּכאְו יתפצְק "יֶָעָצִּב ןועביז

 והָאָּפְרֶאְו יִתיִאָר ויָכָרְדִ ובל ְּךֶרָרּב בָבוׁש ליו
 םִיָתּפִׂש 'בונ יאָרוּב :ויִלְבַאלְ ל םיִמָחנ םלׁשֲאַו ּוהַחְנַאְו
 :ויִתאָפְרּג הָוהְי רמא בורק .קותרל םולשו םולש

 לכי אל טקֶשַה יִּכ שלג םָיִ םיִעָשְַהְי
 פ = :םיִעְׁשְרָקיִהְלֶא רַמֶא םלשְןִא=י :טיִטָנׁשָפַר וימיִמ שנ
 לוק םֶרֶה רֶפושּכ ְךׂשֶחּת-לַא ןּורָנְב אָרָקי 8

 :םָתאּטַח בקעי תיֵבְלּו םַעַׁשּפ יִּמַעְל ְךּגַהְ
 ןּוצַּפְהִי יֵכָרְּד תעדו ןוׁשְרְד םויו םֹוָי יֵתֹואְו>

 בָזֶע אל יהל טּפְׁשִמּ הָשָע הָקָרֹצ-רׁשַא יֹונְּ
 ןּוצָּפִחִי םיָהלֲא תברק קֶָביִטְּפֶשַמ יָנּוֲאְׁשִי

 עֶדִת אָלְו נְׁשִפ ּוניֿנע ָתיִאָר אָלְו ּונָמצ הָמָל

 שנת םְכיִבְצעלְכְו ץֿפהואָצמַּת םְכָמְצ םְּב ןֵה
 ֹעְׁשָר ףֶרנֲאְּב תוָּכַהלּו ּומּוצְת הָּצַמּו ביָרל ןֶהּי

 :םָכָלוְק םורּמַּב עיִמְׁשַהְל .םויכ ּומּוְצְת"'אָל
 ָׁשְפַנ םָרֶא תֹוָגע םֵֹי ּוהֹרָחְבֶא םּוָצ הָיְהִי הָזְכַהְ

 עי ָפַאָו קֵׂשְו ושאר ןֹמְנאְּכ ףכָלֲה
 :הָוהיִל ןוצְר םֹנְו םוצדאָרְקִּת הָזְלַה

 ּנהְרָתְבֶא םוצ הז אולה
 הַטֹומ תּוְּרנֲא רָּתַה עשר תֹוְּבְצְרַח ַחָּתַּפ
 :וקתנת הַטֹומ-לְכְו םיִשָפָח.םיִצּוצְר חלשו

 149 רַמִאְ | זז < 6 00 דו; 1 ? עַגְר (ונֹועַּב) | ל ג 6 698 'אָו | < 1 ףצקו |
 18 * prps ּוהֲחְנֲא | ? ,huc trsp + || 1g * ins? ‘JN | °K 0 ביִנ (1? דיִנ
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JESAIA 627 53,7596 

 תִיָב איִבָּת יםיִדּורְמ םײנעו ְּךָמֶחַל בעֶרָל סִרָפ אּולֲהל
 :םֶלַעְתַת אֶל ּךרָשְּבִמּו ֹותיִסֵכְו םֹרָע הֵאְרְתִיִּ

 חָמְצִת הָרהְמ ּךְתְכְרַאְו ךְךוא רמשּכ עָקְּבִ זָא*
 :ִַּפְסַאְי הָוהְי דוְבְּכ ךְקדצ יִנְפְל ךַלָהְו
 יִנָגַה רָמאיְו עּנָשְּת הָנֲעַי הָוהְיו אָרְקִת זָא

 :ןֶוָאדרְּבַדְו עָּבְצָא חֶלָש הָטֹומ ְכוְּתִמ ריִסֶּתִא
 עיִבְׂשַּת הָנֲעְנ ׁשֵפָגְו יִַּׁשְפַנ בעֶרָל 'קפְתְויי

 :םיִרָהְצּכ ךְתְלפאְו ףרוא ךָשחּב תרז
 ְךֵׁשְפנ תֹוחָצְְַּב עיֵּבְׂשַהְו דיִמָּת ּהָוהְי ךחְנְויי
 הָוָר ןְגָּכ ָתיִיָהְו .'ץִיֶלַחְי ףךיֶתמְצַעו
 :ויַמיִמ ּובְּזכיִאְל רשא 'םִיַמ אָצּומְכּ

 םֶמֹוקְּת רודְורְּד יִדְסוְמ םֶלוע תּובְרָח ממ ּונְבּוי
 :תָבָׁשְל 'תֹוָביִתְנ בבושמ ץֶרֶּפ רדג ףָל אָרְקְו

 יִשְדְק סב 'ִָּצְפְח 'תושָע ֶלְנר תְּבשְמ ביִׁשְת"בֲאי
 דָבָבְמ 'הָנהְו שודקל גע תֶּבשל ָתאְרֶקְ
 :רָבָּד רבו דְצְפָח ּאוָצְמִמ  ףיִכְרִד תושִעִמ ּוּתְַּבִכְו

 ץֶרָא יֵתוַמְּב"לַע ְּךיִּתְבַּכְרַהְו הָנהְי-לַע ֵנַעְתַּת זָאי
 סם  רָּבִד הָנהְי יפ יִּכ ףיִבָא בקעי תלחנ ְּךיִתְלכֲאָהְו

 :עֹוְמְׁשִמ ֹונְזָא הָדְבְכְאלְו עישוהמ הָוהְיְדדְי הָרצקְאל הי 9
 םֶכיַהְלֶא ןיבל םֶפנְיּב .םיִלדְבִמ ּויָה םֶכיַתְנועְדִא יב

 :עֹומְׁשִמ םָּכִמ םינָפ ּוריִּתְסַה םֶכיִתואְטחְו

 עב םֶביִתיִטְּבְצֶאְו םֶּ ּוָלאְגְב םֶכיִּפִכ יִּ
 :הָּגְהְת הָלְוע סֶכְנּשְָל רֶקָשּורְּבּד םֶכיִתותְּפש
 הָנּומֲאָּב טָּפְשְנ ןיִאְו .קְדָצְב ארקדי

 :ןְוָא דילוהְו לָמָע וָרָה אוׁשרְּבַרְו והתזלע תֹומְּ
 ּנְרָאָי ׁשיִבְּכע יֶרּוקְו ּועַקְּב יִנֹועְפִצ יציב

 :הָעְפֶא עֶקְּבּת הָכּּוַהְו תּומָי םֶהיֵציֵּבִמ לכאָה
 םָהיִׂשֲעמְּב סַּכְתַי אָלְו דֶגָבְל ּיָהְֹאְל םֶהיֵרְקי

 םֶהיּפַכְּב סָמְח לַעָּו ןְנָא-יִׂשעמ םֶהיֵׂשֲעַמ
 7 *ו? םיִדְרָמּו | * 4סMSS לַא | 81? (52,ז2) ְּףַפסַאְו | זנס *1? קֶפ-- | 1
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 ג 628 היעשי 21—59,7

 יג םּדךְָׁשִל ּורהְמיו ּוצְרָי עֶרל םֶהיֵלְגַרְד
 :םֶתולְסְמְּב רֵבְׁשְו רש ןָא תֹוָבָׁשְחַמ םֶהיֵתְבְׁשֲחַמ
 םֵתלָנעַמְּב טָּפָשִמ ןיֵאְו ּועְדָי אֶל םולָש רד

 :םֹוְלָׁש עדי אל ּהָּב ְךֶרֹד לָּכ םֶהָל ּוׁשְקִע םֶהיֵתֹוְביִתְנ
 הָקָדִצ ּונְגישת אָלְו ּונָמִמ טָּפָשִמ קַתָר פע

 :ךְלַהְנ תולָּפַאְּב תוָקְגְנל ךָשח-הגהְו רואָל הָּוקְנ
 הֶׁשׁשנְנ םיניע ןיִאְכּו ריק םירועכ הָשָשנְני

 :םִיִתַּמַּכ םיִנְׁשִאְב ףׁשנַכ םִורָהָאַב נְלׁשְ
 הָגְהְג הגה םיִנקַכְו ּונָלָּכ םיִּבְּדַכ הָמָהְגיי

 :ּוּנָמִמ הָקֲחָר ר העּושיל יאו טּפְׁשִמַל הוק

 ּנָּב הָתָנֲע וניָתואֿפַחְ ְךֶלְנֶג ּוניֵעְׁשְמ ּוָבר"יכ יי
 :םּונעדי ּוניֵתֹנְנעו ּונָּתִא ּוניִעָשְפיכ
 ּוניִהלֲא רֵחַאַמ גֹוסָנְו הֶיהיַּב ׁשֲחַכְו שפי
 :רָתְׁשיִרְבְּ במ ףנהו יורה הרסו 'קָשָעְדרֶבּד

 דמעֶּת קוחְרִמ הקְדְצּו טָּפָשִמ רוח גַפֶהְי+
 :אֹובָל לכותל הָחֹכְנּו תַמֲא בּוחְרֶב הָלׁשְכיִּכ

 " :טמש ןואזיב ריניעב עדו הָוהְ אריג
 עיּנְפִמ ןיִא יִּכ םָמּותְׁשַּו שיא ןיָאיּכ אָריוו6

 ּוהָתָכָמְס איִה ותְקְדצְו ֹוערָז ול עָשופו
 ושארּב הָעּושְי עַבוכְו ןֶיְרשּכ הק שָבְליוי

 :'םלשי| | :הָאְנק ליִעָמַּכ טענו תַשבְלִת םֶקָב יִדְנְּב שבלי
 לּומָנ יא  .ויָבְיִאְל לּומָּג ויִרָצְל הָמֲח  םֶלשְי ילַעּכ תולָמְנ לעכל
 יִּובְּכְ-תֶא שָמָשחרֶזְטמּו הָוהְי םשדתֶא בָרְעִַמ "ארי

 וב הָחָסָנ הָוהְי חּוְר .רָצ 'רהָּנִכ אָבְוי
 :הָוהְי םָאְנ בֶקַעְיְּב עְׁשָפ 'יֵבָשְלּו לַאונ ןויִצָל אָבּו>

 -רֶׁשֲא יֵרָבְדוְךיֶלֲע רֶׁשֲא יִחּור הָוהְי רָמָא םֶתוא יִתיִרְּב תאְז יִנָאְויי
 רַמָא ףעְרז עַרַז יִפמּו ְךעֶרְז יִּפַמּו ְךיִפִמ ושומידאל ְךיִפְּב יִּתְמִׂש
 ס :םלועדדעו הָּתַעַמ הוהְי

8 1MS Vrs D3 | ro ? ix vigore; ins? G7 | :2 lּוְהַטָּאתֲנו | 3187 

 |( (dittogr ?) |< 127 | 15 dub; trsp prb huc + | 17 dl S6¥שקע*|'יול?ּורָה
18 = 1 frt P13 cf 18b || °° >6(%), add || rg *1c pl 1155 306 |(ג האר) ּואְרִיְו 

 5 16 6820 'ָנְכ | 20 *(6?) °1c 6 Ronn | מRom 11,26 'S מ כ ביׁשְָו | 21 1 םָּתֲא.



60,1—15 JESAIA 629 

 :חָרָז ְּיֵכֲע הָנהְי דֹובְכּו ךְרוא אב יִּכ ירוא יִמּוקי 60
 םי מאָל לפרעו ץֶרָא"הָּסכְי שה הַָּהְדיִ
 :הָאְר ףילע ודובְכּו הָוהְי חַרֶזִ בילעו
 :ךחרז .הננל םיכָלְמּ ואל םִיֹונ ּוָכְלָהְו

 ךֶל"ּואָב וצְּבְקִ םֶלּ יִאְרּו ךיניע ביִבָסיאְש
 :הָנַמָאַּת דצ-לע ךֵיַתֹנְבּו ּואֹב קחְרמ ךיִנְּב
 בבל לבחרו דחַפּו ָּתְרַהְנְו *יאְרִּת זַא

 :ִָק ּואָבָי םָיוג ליח םָי ןומה לע ְּפָהְיְדיּ
 הָפיִעְו ןידמ ִרְכְּב ךָפַכִּת םיִלַמּג תַעָפְש

 ּאָשְי הָנּובְלּ בָהָז ּואָבָי אָבְשִמ םֶלְּ
 זורשבי הָוהְי תַלָהְתּו

 ּנּתְרָשְו תוְיְבְנ יליא ל ּוָבַַּי רֶדק ןאָצרל
 :"רָאָפַא ייֶּתְרַאְפִת תיכו יחְּבְזִמ 'ןוצר"לע' ּולַעְי

 :םָהיֵתְּבְרַאלא םיִנַּכְו הָניָּועְּת בֶעָּכ הָכֲאיִמ*
 יהָנשאָרְּב שיִשְרַת תיָאְו ווק םײא'ויָליְּכ

 םָּתִא םָבָהְוּו םּפְסַּכ קֹוחָרַמ נב איִבָהְל
 :ךֶראּפ יִּכ לֵאָרְִׂי ׁשֹודְקלְו ְּךִיַהלֶא הָוהְי םֵׁשָל
 ְךְגּוִתרְׁשִי םֵהיֵבְלַמּו  ךותמח רֶכְניִנְּב בוי
 :ָּךיּתְמַחְר יִנוצְרְבּו ךיִתיִּכְה יִפְְקְב יב

 ּורְנָּסִי אֵל הָלְיְלְו םֶמּוי  דיִמָּת ךִיְרָעָש ּוחַתְפּויי
 :"םיִגּוהְ םהיִכְלַמּ םיוג ליַח ילָא איִבָהְל

 ּובְְַו בֶלָח םֶיוגַהְו ודאי ךודבעודאל רש הָבָלְממַהְו יגהְיי
 ְָחַי רּושַאְתּו רֶהְרַת שוְרְּב אֹובְי יא ןונָבְלַה דבי
 :ידבַכַא יֵלְנַר םוקְמּו יִׁשְְקַמ םוָקְמ רֵאָפְל
 ךילגר תּפַּכילַע ּווחְּתְשְהְ ךיִנעמ יִנָּב חותָׁש לא וכלה
 ייצא :לֶאְרְשְ שודק ןויִצ הָוהְי ריִע ךְל ּואְרְקְ

 רבוע ןיִאְו הֶאּונָשּו הָבּוזִע ךַתויָה תַתָּתיצ
 :רורְו רוה שושמ .םלוע ןֹואְנִל ְךיִּתְמׂשְו
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 ₪ ‘630 היעשי 616—60,16

 יקָיִּת םיִכָלְמ דַשְו םִיג בֶלֲח תקני
 בקי ריֵבֲא ךָלְְּו ךעישומ הָוהְ נא יכ תו

 ףֶסכ איִבָא לֶוְרְּבַה תַחַתְו בֶהְז איִבֶא תֶׁשֹחְנַה תַחָּתיל
 לזְרּב םיִנְבַאָה תַחְתְו תֶשחְנ םיִצַעָה תַחַתְו
 :הָקָדִצ ךיָשְנְגְו םולָש ּךתְָּקְפ יִּתְמְשְו

 ךיְלּובְנּב רֶבָשְו דש ּךצְראְּב סָמָח דֹוֲע עַמָשְיאְלי
 1 :הָלַהּת ְּךיָרְעְׁשּו תמו הָעּושי תאָרְְו

 ריִאְָיאְלַחַריַה הגל םֶמּוירוָאְל שמשה דוָע ףל-היהי-אל 19
 :ִּּתְַאַפַתְ ףיהלאו םלוע ראל הָוהְי ְּךַל-הָיָהְו

 סמ אל ריו ְךׁשִמַׁש דוע אביאל
 ְְלְבֲא יֵמְי ּומְלָׁשְו םִלֹוע רֹוֲאָל ּךֶל"הָיְהִי הֶזהְי יִ

 ץֶרָא ּוׁשְריִי םלועְל  םיקידצ םֶלָּכ ְךּמֲעְוי
 :רֶאְּפְתַהָל 'יִדָי הָשָעְמ יועֶטמ רֶצָג
 םָּצְע ייונָל ריִעַָהְ ףָכָאָל הָיִהְי טקה:

 פ | הָּנָשיִחַא הָתַעְּב יהָוהְי יִנֲא
 יִתֹא הָוהְי חַשָמ ןעֶי יִלָע הָוהְי ינדא ַחּוָרי 1

 ב-יִרבְׁשנְל שבחל יִנָחְלְש םיוֹנֲ רׂשבל
 :יחוק-חקפ יםיִרּוסַאלְו רֹורְּד םּובְׁשְל אָרְקל
 יוניהלאל םֶקָנ םויְ הוהיל ןֹוצְר"תַנְׁש אָרָקְלי

 תַחַּת רַאּפ םָתָל תַתְל ןויצ י ילָבַאל םושל' 3 :םיִלֵבֲא"לַּכ םַחֵנָל
 רפא הָהָּכ ַחּוָר תַחָּת הָלֵהת יהטעמ לָבָא תַחָּת ןושש ןמש
 :רֶאּפְתַהְל הָוהְי עטמ קֶדֶּצַה ללא םֶהְל אָרקְו
 ּוממוקי םיִנְׂשאָר תֹומְמְׂש םלוע תֹובְרָח ֹונָבּו4

 :רוָדְו רוד תֹומְמַׁש בֶרֹח יֵרֲע ּושּדחְו
IEםֶכיִמְְכְו סֶכיִרִָא רָכַנ יִנָבּ .םָכְגאֹצ ער םיִרָז : 

 :ףרפיתת םֶדובְכְבּו יל םווג ליח
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JESAIA 63161 ,8  

 םֶקָלְח יּונָרי הָמְלְכּו הָגְׁשִמ יָכְתְׁשְּב תַחַת
 :םָהָל הָיְהִּת םָכֹוע תַחְמׂש ּוׁשניִי הָנָשִמ םֶצְראְּב ןָכָל

 הָכּועְּב לנג אנש טָּפׁשִמ בָהֹא הָוהְי נא יִכ*
 םָהָל תֹוָרְכֲא םָלֹוע תיִרְכּו תַמָאָּב םֶתָכְעְפ יֵּתַתָגְ
 םיִּמעָה ְּךֹוִתְּב םָהיֵאָצֲאָצְו םָעְרז םִינּב עַדונְט

 פ  :הָוהי ךֶרּב עַבָד םה יִכ .םּוריּכְי םֶהיִאְרילּ
 יהלאּב יִשְפַנ לָגְּת /הֶוהיּב שיָשָא שושי
 ייִנָמָעְי הָקָדְצ ליִעְמ  עַשְיְיִדְנִּב יֵנׁשיֵּבלַה יִּ

 :ָהיֶלַכ הְָּעִּת הָלּכַכְו ראפ 'ןָכְו ןֶתָחִּכ =
 חיִמְצַת ָהיִעורז הָּננְכּו ּהָחְמִצ איצות ץֶרָאְכ כי
 :םִיּגַה"לְּכ דָגַנ הָלַהְתּו הָקְרְצ ַחימְצי הֹוהְי יגֹדֲאיְּכ |

 טוקְׁשָא אָל םֶלְשּורְי ןעמְלו הָשָחֶא אָל ןויִצ ןעמְלי 62
 :רָעְבִי דיִפַלְּכ ּהָתָעּושיו ּהָקְדִצ ּהֵנֹנַכ אָציײדֲע
 ךְדובְּכ םיָכָלְמ"לָכְו ְּךקְדִצ םִיג ּואָרְ

 ּוּנָבִָי הָוהְי יפ רשא ׁשֶדָח םש ּךְל אָרָקְו
 ְיֲהלֶא-ףכְּב הָבּולְמ ףוצּו הָנהי"דִיְּב תָרֲאְפִּת תֶרֲמְע תָיָהו

 יהַמְמְׁש ידוע רַמָאנדאל" ךַצְרַאְלּו הָבּוזֲע דוע ךָל רַמָאְיאְל

 הָכּעְּב ְךֶצְרְלּו ּהָבייֵצְפָח ארק ְךָל יִ
 לעְּבִּת ְְּצְראְו ְּךֶּב הָוהְי ץּפֲחִּ
 נב ְּוָעְבִ | הָלּותְּב רּוחְּב לבי

 פ  ּדוָהלֶא ףךיֶלָע ׂשיִׂשָי הכּכיִלע ןְתָח ׂשֹוֵשָמּו
 םיִרְמְש יִּתְְקְפַה | םַלׁשוְרי ךִִתְמּוח-לעפ

 ושָחְי אָל דיִמָּת .הָלָלַה"לָכְו םַה"לָּכ
 :םֶכל יִמָּבִלַא  הָוהְְדתֶא םיִריִכָזִמַה
 ןנוכיקדע | ול יִמָד ּנּתִתדלַאְוז

 :ץֶרָאְּב הָּלִהִּת .םֶלָשּוִיְתֶא םיִשָיְדִעְ
 וזָע ַעּורְזְבּו ֹוניִמיְּב הוהְי עֶּבְׁשִנ*

 ְךיבְיָאְל לָכֲאְמ וע ְּךנָנְדתֶא ןַּתֶא-בַא
 :וְּב תעָגְי רׁשֲא ףשורית רָכֵנינְב ֵּּתְׁשִיימְֲו
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 2 היעשי "9

 הָוהְיתֶא ּוללַהְו ּוהָכְכאְי ויִפְסֶאְמ יב
 פ - יִשְדכ תוְרְצַחְּב ּוהָתְשִי ויִצְּבקְמּ

 םעָה ּךְרב וָנפ םיִרָעָשּב ורבע ורבע
 ןְבֶאַמ לקס  הָלְסֶמַה ּולָס ּולָס
 :םיִמעָה-לַע סֶנ ּומיִרָה

 ץֶרֶאָה הָצְקלֶא עיִמְׁשַה הוהְי הָנִהיי
 אב ךָעָשי הָגַה ןֹויציתַבְל ּורָמ
 :ויִנַפְל ותְלָעְפּו ותא ֹורָכָׂש הָּגַה

 הָוהְי ילּואָג ׁשֶרקַה םע םהְל וארקויי
 5 | הָבְְעְ אל וש הָׁשּרְד ארק ָךֶלְ

 וב בֶרּב יהעצ בלב רּוָה הָז
 :עישוהל יב "הקְדְְּב רָּבַדְמ יִנֵא

 :תַנְּב ךְרְּכ ידְְב שובל םֶדֶא ַעּודַמ
 יִתֶא ׁשיִאדןיִא םיִמַעַמּו יִּדַבָל יּתְכְרְדו הָרּופ
 יִתָמֲחַּב יםָסְמְרֲאְו יִּפַאָּב 'םֶכְרדֶאְו
 :ייּתְלֲאְנָא יִשּוּבְלַמְדִלָכְו  יִדְנְּבלַע םֶחְצַנ *זָיְו

 :הָאָּב יִלּואָ תַנְׁשּו יִּבְלְּב םֶקָנ םְִי יי

 מוס ןיִאְו 'םָמּושָאְו רֹוע ןיאְ טיב
 :יִנְתְכְמְס אי 'יִתְמַחְו יִעְרֶז יל עשו
 יִתָמֲחּב 'םָרְכְׁשַאו יּפֵאְּב םיִמַע יסּוָבָאְו

 ס  :םֶחְצַנ ץֶראָל דיִרואְ
 הוה תלָהִּת ּריִּכְזַאו הָנהְי יִדְסַחז
 לֵאָרְׂשִי תִיִבָל בוט-יברו הָנהְי נְלמג-רֶׁשֲא ל לעב

 ויָרְסַח ברכו .ויִמְחְְּכ 'םֶלָמְ"רָשא
 רּקְׁשִי אֵל םיִנְּב הָּמַה ימעְּרַא רָמאּו

 ֹױםֲתְרצלֶבְּבפ :עיִׁשֹומְל םָהָל יֵהְי
 םַעיִשוה ּויְנָּפ יַּאָלַמּו רצ" 'אָל
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 םֶלֲאְנ אּוָה תָלְמָחְבּו תְבַהְאְּב
 :םֶלוע יִמידלָּכ םָאְׂשִנִַו םלֶטְנְיו

 ושְדְק חּוְרתֶא ּובְצַעְו ּוָרְמ הָּמַהְוי
 :םָּב"םַחְלִנ אּוָה | םֶיֹואְל םֶהָל דה

 יֹוִמַע הָׁשֹמֹי םָלועיֵמְי רֶּכְזייי
 ונאצ ‘הער תַא םִיַמ יםָלעַּמַהוֲהיַא

 :וׁשְדָק ַחּוָיתֶא ָּבְרקְּב םַשַה היא
 ותְרַאְפַת ַעורָז הָשמ ןיִמיִל ךילומי>

 :םָלוע םֵׁש ּול תֹוׂשעל םֶהיֵנְפִמ םִיַמ עֶקיָּב
 רָּבְדַמַּב סּוְסַּכ תוָמהְּתַּב םֶכיִלּוַמ 3

 דֵרַת הָעְקְַּּב הָמֵהְּבַכ ּולָשְכו אל
 מע ָּתְגַהַנ ןּב חית הָוהְי חור
 :תַרָאְפִּת םֵׁש ָךְל תושְעְל

 התְראְפִתְו ךשדק לֶבּזִמ .הֵאְרּו םִיַמׁשַמ טְּבַהי5
 ךיעמ ןומה .יֲִּתֹרּבְנּו ְךְתֶאְנִק היא
 וניּבָא הָּתַאְיִכ < :יּוקּפַאְתַה יִלֶא" ףיִמחְרְו
 ּונָריִּכַי אָל לֵאָרְׂשְִו :ּונָעְדְי אָל םָהְרְבַא יִּ
 ְָמָׁש םָכֹועַמ ּונלֲאְג ּוניֵבֲא הָוהְי הָּתַא
 ְךֲתֶאְיִמ ּונָּבל חישקת  ךיִכְרִדִמ הָוהְי ּונָעְתַת הָמָל

 ְֲּתְלֲחנ יֵעְבְׁש ְּךיָדְבע ןעֶמְל בוש
 ְָׁשְּדקַמ ּוסְחֹוְב ּוניֵרְצ ףֵׁשְדְק"םַע ּוְׁשְרי רֶעְצמיי
 סָהיֵלע ָּךָמׁש ּאָרְקִנ-אְל ב ָתְלָשְמדאְל םָכּועֵמ ּונייָה

 :ּולְזָנ םיִרָה יִנֶפִמ =ָּתְדָי םיִָש ָתְעְרְק-אּול
 שָאהָעְבִּת םיִמ םיִסֶמַה שא ַחְלְקִּכי 4
 :ּוזגְרִ םיוג ףיִנְפִמ ךיִרֶצל ּךְמַש עיִדּוהְל =

 הָוקְנ אָל תואְרְנ ךְתושעְב
 ועְמְשאל םלועמו: :ּולְָנ םיִרָק ְּךינפמ תדרי

(Dt 32,7); nonn MSS.רו רד תֹנְש  rr ** >6#; prpsזס 50155 5 אּוהְו |  
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 | 4 היעשי | ו-6

 הָתֶאָר"אְל יע יּוניִזָאָה אל
 :וָליהָּכַחְמַל 'ֵׂשֲעַי ְִתָלּז םיִתלֶא

 יוכי ךיִכְרְדְּב  קֶדצ 'הֶשָעְו ׂשָׂש-תֶא ָתְעגְפיי
 :"ַעָשּונְו םלוע םֶהְּב  אָטחּנו תְפַצק הָּתַאְדוַה
 וניִתְקדְצלָּכ םיִּדִע דָנָבְכּו ּנָלָּכ אַמָּטַכ יֵהָּנו
 :נאׂשי ַחּורְּכ "ונינועו ּונְְּ הל לבג

 ב קיז ָרועְתמ משב אָרקְריִאו
 ונדב גנות .ּונִָמ ְךיֶנפ ְתְרּתְסַה

 הָּתֶא ּוניִבֲא הָיהְי הָּתַעְול
 :ּונְָּכ ףךְדָי השעמו נרי הָּתַאְו רמחה ּונֲחנֲא
 ןֹוע רַכְזִּת רֶעְל לֶאְ דאמ-רע הָוהְי ףָצְקַּת-לַא*

 רֵּבְדִמ ּויָה שק ירעפ :ּונְלְכ ל ףמעי אָנ"טָּבַה ןה
 :הָמֲמְׁש םלָשּורְי הָתִיָה רָּבְדִמ ןויצ

 ּוניתבא בולה רֶׁשֲא ּונָּתְראָפַתְו ונשדק תיִּבי
 | :הָּבְרַחְל הָיָה וניִדמְחְמלכְ ׁשֶא תַפַרְׂשִל הָיָה

  פ  והָאָמ"דַע ּונָנעֶתּו הָשַחַת הָוהְי קָּפאְתִת "הֶלֶא-לַעָהיי
 | יִנָשְקַּב אלל יִתאַצְמְנ ולֲאָׁש אולל יִּתְׁשרְדנ 9

 :ימשב יארקדאל ווג לֶא יִנֵּנַה יִנָּבַה יִּתְרַמָא
 יררוס םע- לֶא םּיָה"לָּ ידי יִּתְשְרַפ

 .דיִמָּת ינָפרלע יתא םיִסְעְכַמַה םַעָהּי

 :םיִגבָלַהדלע םיִרָטְקְמְו וגב םיִחְבְז
 ּוניִלְי "םיִרּוצְּנַבּו םיִרָבַפַּב םיִבָשְיַהי

 :םָהיִלְּכ םיִלּגִּפ 'קָרפּו ריֹוֲחַה רֶׂשְּב םיִלָכֲאָה
 ְךיִּתְׁשְַק יִּכ יִּבִשנְתלַא  ךיֶלַא בָרְק םיִרְמָאָה

 :םויַה-ְלַּכ תֶדְקִי שא יִּפַאְּב ןָשָע הָלַא
 ל יִּתְמַלַשְו יִּתְמַלׁש-םַא יִּכ הָשָחֶא אל יֵנָפְל הָבּותְכ הגה
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65,7—18 JESAIA 635 

 הָוהְי רָמָא יָדִי יםָביֵתֹובֲא תֹנּועְו יָכיֵתְנּוז
 יִנּוְפְרַח תֹועָבְנַה-לעֶו םיִוָהֲה"לַע ורָטִק רֶׁשֲא
 ס | :םֶקיַחלָע 'הָנשאְר םֶתָלֲעְפ יִתֹּדמּו

 לוּפָשֶאְּב שּוריִתַה אַצְמְי רָשַאַּכ הָוהְי רַמָאו הָב
 וב הָבְרַב יּכ והָתיִחְׁשַּת-לַא י רַמָאְו
 :לָּכַה תיִחְׁשַה יִתְלָבְל יִדָבַע ןעֶמְל הֵׂשֲעֲא ןֵּכ
 יֵרָה שרוי הָדּוהיִמּו עַרָז בְקעיִמ יֵתאָצֹוהְו

 | הָמָשּונְּכֶשו יִדָבַעְו יִריִחְב ָהּושרִיְו
 רֵקְּב ץֶבְרל רֹוכְע קָמְעְו ןאצ-הונִל ןּורָׁשַה הָיָהְוי

 :יִנּושְרְד רש יּמַעָל
 יִשְדְק רֶה-תֶא םיִחְכָשַה הוהְי יִבְזְע םָּתַאְויי

 ְדָסְממ ינהל םיִאְלַמְמִהְ לש גל םיִכְרְעַה
 ּועְרְכַּת תכטל םֶכָלְכ בֶרָחל םֶכְתֶא יִתיִנָמְ
 םָּתְעַמְׁש אָלְו יִּתְרַּבִּד םֶתיִנֲע אָלְו יִתאָרָק ןעֶי

 פ  םָתְַחְּב יִּתְצַָח"אל רֶׁשֲבּו יניב עֶרָה יׂשֲעתו
 הוהְי יָגֹדֲא ורָמֲאהְּב כָל

 ּובָעְרִּת םֶּתִאְו ּולַכאֹיויֵדְבע הֵּנַה
 ּואָמְצִת םָתַאְו ּותְׁשִי יֵדָבֲע הגה
 :ּושְבִּת םָּתַאְו ּוחֲמְׂשִי ידָבע הָּנַה

 בל בּוטמ גר יֵדְבְע הָגַהי
 :ּוליִלְיִּת ַחּור רָבָשִמּ בל בָאָּכִמ ּוקֲעְצַּת םּתאְו

 הָוהְי ינֹדא ְּךְתיִמֲהְו יביַחְבל ּהָעּובָשל םַכְמַׁש םֶּתְחַנַהְוי5

 :רֶחַא םש יאָרְקִי ויָָבעַלְד
 מא יהלאּב רְּבִתְו ץֶרָאְּב ךרּבתִמַה ירָשַאי
 'ןֶמֶּא יהלאב עַבׁשִי ץֶרָאְּב עָּבְשּגהְ
 :יֶניִעַמ ּוְּפְסַנ יכְו תונשאָרֶה תּורָצַה ּוחְּכָשַנ יכ

 הָׂשְדֲח ץֶרָאָו םיִשְדַח םִיָמָש אָרּוב יִנְנְהְ-יכז
 :בל"לע הָניֵלֲעַת אָלְו תונשאָרָה הָנְרְַות אָלְ
 ארוב יִנָא רֶׁשֲאֹי דעדיָדֲע 'ּוליִנְו ושיש"דםָאדיכ ה

 :שושִמ ּהמַעְו . הָליִּג םֶלָשּוְידתֶא אוב יִנָנַה יִּכ
 7 1 6 0 םה- ן ל 1 יִּתְמְלשְו cf ad‘ 6 | © 0 לֶא | 8 םסממ
 וז85 66 יִדבע | 14 1? ליִּת (41מ | 15 -- 66 ארק יד--; 1 84 הוה ימת
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 |46 היעשי 7

 יִמַעְב יִּתָששְו  םֶלָשּוְריִב יּתְלַנְוי
 :הָקֲעז לוקו יֵכְּב לוק דוע ּהָּב עָמָשְידאְְו
 םיִמָי לוע דוע םָׁשֹמ היהיאלפ

 רַעֿנַה יִּכ ויַמיתֶא אָלַמידאל רֶׁשֲא ןקזו
 :לָלִקי יהָנָׁש הָאַמְןּבי אָמֹוחֲהְו תּומָי הָנָׁש האַמְדִּ

 :םִירּפ ָּלְכֲאְו םיִמָרְכ ּועְטָנְו ּובָשְיְו םיֶתָב ּונְבּויי
 לבא רָחַאְו עטו אל בש רחאְו ּונְבִו אָלי

 :יָריִחְב לי םָהיְֵי השעמו = ימע יִמְי ץעָה ימי"
 הלהב לִי אלו קיִרָל וע אל

ATs 

 :םֶּתִא םֶהיֵאֵצֲאַצְו הָמַה הוהְי יָבּורְּב ערז יִּכ

 ..*.**ןי*

 - רָפַע שחנו er לבא רב הראו דַחָאְכ וערי הלְמְובאז5
 ּפ :הָוהְי רַמָא יׁשְדָק רה" לֶכְּ תיִחְׁשִאָלְו וערידאל
 יגר םֶדה ץֶרֲאָהְ יִאָמִּכ םִיִמָשַה הָוהְי רַמָא הָּכי 6

 :יִתְחּוְנִמ םּוקָמ הֶז"יֵאְו רלדונָבִת רֶׁשא תִיַב הֶזיִא
 הָנהיְדִאְנ הָלֶאדלָכ יניהיו הֶתָשַע יִדָי הְלֲא-לָכ"תֶאְו>

 :יֶרבְד"לע דָרָחְו חּוריהָבנ לָנָע-לֶא טיִּבַא הֶזלֶא
 בֶלָּכ ףרוע הָשַה ַחְבוז שיִאדהַּכַמ רושָה מוש:

 נָא ּךרְבִמ הָנבְל ריִכזמ  ריזחדמד יהָחְנִמ הָלֲעְמ
 :הָּצַפְח םֵׁשְפַנ םֶהיִצּוקַשְבּו םֶהיִכְְּב ּורָחְּב הָמַהיִ
 םֶהָל איִבָא םֶתרּוְנֶמּו םֶהיִלְלַעַתְּב רֶחְבָא יּנָאְ ג

 יעמש אֶל יִּתְרַּבְ הָנּוע ןיִאָו יִתאָרְ ןעי
 ס תּורֲחָּב יִּתְצַפֲח"אְל רׁשאבּו יַניֵעְּב עַרָה ּוֵׂשֲעיַ

 רָבְד-לֶא םיִדְרֲחִה הוהְירבְּד עמי
 םֶכיֵאְנְש םֶכיֵחַא ּורָמָא
 הוהְי דֵּבְכִי יַמָׁש ןֵעַמְל םֶפיִּדנמ
 ּוׁשְבַי םַהָו םָכְתַחְמִׂשִב הֵאְרנְו
 לֵביֵהַמ לוק ריֵעַמ ןואׁש לּוק5
 :ויביאל לּומְּג םלָשָמ הָוהְי לוק

 יהל ליִחְּת םֶרָמְּב

 = prb gloss || Cp 56, זו קמ | 2 * 68 ּויָה יִלְו | * 1 ? הָאְכְנו | 6
 :Ow סוג | 2 1 = ₪ דבי ן ל * מs ? איֵהְו | * 1? ןב הדל
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 :רֶכֶז הָטיִלְמַהְו ּהָל לָבָח אֹוָבְי םִרָמְּב
 הָלָאְּכ הֶאְר יִמ תאָּכ עָמָש-יִמ

 דֶחֶא םִיְּב ץֶרָאי לֵחּנֲה
 תַחֶא םַעָּפ יג דלּנידַא
 :ָהיִנְּבתֶא ןוֶיצ הדל" הָלֲח"יִּכ

 הָוהְי רֶמאי דיִלּוא אָלְו ריֵּבְׁשַא יִנֲאַהפ
 פ :ךיהלֶא רַמָא יִּתְרַצְעְו דילומַה ינֲאדםָא
 ָהיֶבֲהֲאלַּכ ּהָב ויגו לש -תֶא ּוָתְמְשי

 :ָהִָע םִלְבאָתְמַהִלּכ שוש ַּתִא ושיש
 היִמְחְנִּת רֶׂשִמ םֶתְעַבָשּו וקְניִת ןַעָמְליי

 פ  :הָרובְּכ זִנִמ םֶּתְנִַּעְתַהְו ּוצָמִת ןעֶמְל
 ָהֶלֲא"הָמּונ יָנָנַה | הוהְי רָמָאוהָכִּכיי

 םָיַג דוְבָּכ ףטוש לַחְנְכּו םֹולָׁש רָתְנְּכ
 :לועשעשת םִיַּכְרּב"לעו ואשת רצדלע 'םָּתְקניִו

 ד:

 םֶלָשּוְריִבּז םֶכְמָחְנַא יכנא ןַּב ּונָמַחְנִּת ָמְא רָשַא שיִאְּכ

 : ויָבְיְאדתֶא סע ויְָבֲעיתֶא ההודי העדוג
 ויָתְבְּכְרִמ הָפּופַכְו אֹובָי שָאַב הָוהְו הָּגִה"ִּכי
 :שָאהיִבָהְלִּב ותְרַעגְו ופא הָמָחְּב ביִשֶקֶל

 :הָוהְי ילְלַח ּוְּבַרְו רֶׁׂשְּבלְּכדתֶא ֹוּבְרַחְבּו יטַּפְׁשִנ הָוהְי שָאְב יֵּכיפ
 ֶּדְוּתּב ידַחַא רַחַא תֹוננַה-לא םיִרַהְטִמַהְו םיִׁשְדקְתמַה יז

 רָּבְכעֶהְו ץקָשהו ריִזחֶה רָשְּב יִלְכֶא
 ץבְקְל הֶאְּב יםָקיִתְבִשְחַמּ טהיׂשעמי יִפנָאְו יל :הָוהְיָאְנ ּופָסִי חַי
 תֹוא םָהְב יִּתְמׂשְו :יִדֹובְּכדתֶא ּואְרְו ּואָבּו תונשַלַהְ םִיּגַה-לָכ"תֶא
 ג יִבָשִמ דול ילופ שיִשְרַת םוגַה"לָא םיִמיִלֿפ טה יִתֲחלְׁשְו
 -תֶא אָ" יעֶמׁש-תֶא ועְמְׁש-אל רֶׁשֲא םיִקֹחְרָה םִיֵאָה ן ןְו לבּוּת

r2*l(cf6 rd radia avrdv) הָּתְקנֹו et trsp , 36 םיוג | *1 58 | 13 ™ ft add | 

 שָאָּכ | 16 6+ ץֶרָָהלבתֶא ..שָאְּב) | זָד *1 קזט 6 א דָחֶא; 0 ו 6 21155 15
MSS + MS? nַאַת; $920 דחא רחא דחא || * קצק ְךְנְּתַּב (טוא 26600) | * 1 קזמ 

  || 18 = trsp frt ad 17° et | N3 pro 3; al tantummodo N'3D proץרשה
  | | Ig lc GNTMSSeהאב, +6 6 %6*6 6 38) 'קֶל יִתאָב) 'ִמּו 'מ יִּתעַד

 שרו ךָשִמ | < 6 יִמש. ( 1 ₪ 6 6 Moe kai eig [pro kai pwg]טופ | ל



 638 : היעשי 24—66,20

 = לָּכִמ ו םֶכיֵחַאלָּכדתֶא ּואיִבַהְו :םִיגַּב יִובְּכתֶא ּודיִגַהְו יִדובְּכ
 תֹורְָרַּכַבּו םיִדָרּפַבּו םיּבַצַבּו בָכָרָבו םיִסַּּב היהיל הָחְנִמ וםִיּוּגַה
 -תֶא לֶאְרְשִי יִנָב ּואיִבָי רֶׁשֹאַּכ הָוהְי רַמָא םֶלָשּור ישדק רה לע

 םיְֹלְל םיִַהְכְל א םֶהָמנְויי :הָוהְו תב רהְט יִלְכִּב הָחְנִמַה
 :הֹוהְי רַמָא

 השע יִנַא רֶׁשֲא הָׁשְדֲחַה ץֶראָהְו םיִׁשְרֲחְה םִיָמָׁשַה רֶׁשֲאְכ כי
 :םֶכָמָשְו םֶכַעְרַד דמַעַי ןֶּכ הָוהְי-םִאָנ יֵנָפְל םיִדְמְע
 ₪2 תֵּבַׁש יִּדַמּו וׁשרֲחְּב ׁשֶדֹה"יֵרְמ הָיָה

 יב םיִעָשְּפַה "םיִשָנַאָה רנָפְּב גאָר ואציו+

 הָּבְכִת אָל םׁשֲאְו תות אָל עלות יִּ
 :רֶשְּבלָכָל ןֹואָרַד ּויְקְו

 21 חו 155 /זפ 'לָו; 1 סנט 660 65) Dqל 'כל || 24 0+ 'רֶד
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lllוכ  

 ץֶרָאְּב תותנִעַּב "רָשַא םיִנָהְּכַהְדְוִמ ּוהְיקְלַח ןְּב ּוהָיְמְרָי *יִרְבּדי 1
 ּךלִמ ןמָאְְְב ו והיא יִמיִּב ויִלַא הָנהְידרַבְ הָיָה רֶׁשֲא- :ןַמְיְנַּב
 -ןֶּב םיִקָיֹוהְ ימי יִהְיג ס "בְלַמל הָנָש הַרְׂשע- שֶלָשַּב הָדּוהְי

 הָיׁשאְ-ןְב ּוהָיקְְל הָנׁש הָרְׁשְ-יַתְׁשע םתירע הֶדּוהי למ והָׁשאי
 פ  יִשיִמְחְה שֶדֶחַּב םֶקָשּוְרִי תֹלָנ"רַע הָדּוהְי למ

 :'רָמאל יילֶא הָנהְיְדרַבְד יִהְי
 ךיּתְשדקה 'מָחָרִמ אֵת םֶרָמְבּו ְּךיִתְעְַי ןֶטָּפַב 'ִדְרוְצֶא םֶרָפְּבי

 רֿפאָוי  :ְךִּתַתָג םִיגַל איֵבָ
 ס  :יָכְנֲא רַעָנדיִּכ רָּבד יִּתָעַדְידאְל הָּגַה הָוהְי ינֹוֲא הָהֲא
 יִכְנָא רעְג ירַמאּת-לַא יִלָא הָוהְי רָמאיוק
 :רֵּבַדִּת ְּךוצַא רֶׁשֲאלכ תֶאְו לת ךַתַלְׁשֲא רֶׁשֲא-לכ-ילע יב

 ךלצהל יג תאי  םָהיִנּפִמ אָריִתְדאי
 ילֲא הָוהְי רָמאָינ יִפלַע עָגַַנ ריתֶא הָוהְי חֶלָשיַנ :הָוהְדאְ

 הָּזה םויהיִּיִּתְְקְּפַה "הַא ְדיְִּב יִרָבְד יִּתַתָנ הגה
 יסורהְלו דיִבאַהָלּו ץותְנַלְו שותְנְל 'תוכְלְמַמַהלַעְו םִוּגַהדלַע

 ם עֹוטְנִלְו תֹונָבל
 לָקמ רַמאָו יּוהְיְמְרְי הָאר הָּתַא-הָמ רמאל יִלֶא הָוהְיְ-רַבְד יָהְיַויי
 יג דָקׁש"יכ תואר ְתְבַמיַה יל הָוהְי רָמאיַוי :'הַאר יגא' דְָׁש
 ם == :ותׂשֲעַל ירד
 ַתּופְנ ריס רמאָו הָאֹר הָּתַא הָמ רמאל תיִנָש יִלֶאו הָנהְידרַבְד יהי

 ,Cp r 1° 6% 'מרי (ח) לע הָיָה רֶׁשֲא הוהי רַבְּד | * 6+ אaזשאa | 3 םת
QMS? [|6; 6* = 4 | 4 5 6 וילא, 6* = ₪ | ל >6; 6* = 4 | 5 *  

 ל 69; 6%א = 41 | 7 * 34155 63+-יכ | ל 1 6 6 דלֶא | = 1 ₪ 6 6 דלָבְכִו |
 ף 6%+-יִלֶא | זס * >6* | ל 6ל*9 'ממהו | 5 >6, 6[ 48 18,7 || זז * >6 46

 GARR = MW || °° >6 6( צ 13:



 ן ו חפנ |

 |00 הימרי | 26—1,14

 | יִלֶא הָוהְי רָמאָיַנ< ם ::הָנֹוְְצ יינְפִמ ויָנָפּו 'הָאר יָנֲאי
 ! :ץֶראָה יִבָשולְּכ לע הָעְרֶה חֶתֶּפִּת ןֹופְצִמ

 < = הָוהְיָאְנ .יְנופְצ תֹוכְלְמַמ תִֹחְפְׁשִמלְכלי ארק ןגְנַהויִכי5
 םלשּורי ירעָש ו'חַתּפ ואְסַּכ שיא ּונְתָנְו ּואָבּו
 :הָדּוהְי רעל לע ביִבְס םיתמוחד 2 לעו

 ינּובְזע רשא םֶתְעְר"לּ לע יםַתוא יִטָּפָשִמ יִּתְרַבְדְוי
 :םֶהיִד ייׂשעמל וחש םיִרֲחַא םיקלאל ורק

 :יםהיִנפְל ֶּּתְחַאְפ םָהיִּפִמ כ תחת ידוצא ייכנָא רֶׁשֲאלנ תא
rsרֶצְבִמ ריִעָל 'םויַה  ךיִּתַתְנ הָּגַה  
 יץֶרֲאָה-לּכ"לע יתָשָחְנ 'תומחְלּ יל דּומַעְלּ
 :ץֶרָאָה םעְלּו 'הינהכל 2 הדוהי יכלמל

 סם | ִךְליִצַהְל הָוהְידםֶאְנ נא ָךִּתִאיְּכ ּךל ולָכּוידאלו | ךילא ומֲחלְגוופ
 הָּכיֹרֹמאָל לשר יֵנְזֶאְב תאָרָקְוְּךלָהי :רֹמאַָל ילֲא הוהְי"רבד יִהָיויו 2

 | הוהְי רַמָא ךיַתְלּולּ תַבַהֶא ְּךִירּועְנ דֶסָח 2 יִּתְרְבַז
 :הַעּורְז אל ץֶרָאְּב רָבְדמַבי יִרָחֶא תבל
 הָתָאְבִת תישאר הוהיל לַארְִׂ שָדְקּ

 ס  :הָוהְיְדָאְנ םֵהיִלֲא אָבִּת הָעְר ּומַׁשֲאָ לְכֹל
 לֶאָרְׂשִ תיֵּ .תוּפְׁשִמילכ בקעי תיַּב הָנהיִדרַבְד ועמש+

 הָוהְ רַמָאו הב
 ילעמ וקח יּכ לֶנָע יִּב םֶכיִתֹובֲא ּואְצָמ-הַמ
 ןרמא אלו :ולבְהי לֵבֲהַה יֵרֲחַא כליו
 םִיָרְצִמ ץֶרֶאַמ ּונֲתֹא הלעמה הָוהְי היא
 הָחּושו הָבְרַע ץֶרָאְּב רֵּבְדַּמַּב ּונָתא .ךילומה

 -לֶבְל  | 14 NBA, 6 ékkaveHgerai | 15 *°dl WD; 6םיִנפמ ?1 : | 6>** 13 |
  | 16 = mlt(ןופצמ 3%%) | ל פצס 1 6 6 יִחְתּפלְע  cf 15,4ץֶרָאָה ןופּצִמ תוכְלְמַמ =
 |  * <658 || * <66םתא 1 םָּתֶא || ל 16 155 ₪68 39 הָשָעַמְל | זָד ₪66 155 =

  6דצמ | 5 6% + הוהי םָאְנ ךְליִצַהְל יִנָא ד ְִּתֶא יִּכ | 18 :>66 || ל 5 141155 6
  | = <66; 61? | 51 6 mlt MSS Edd Vrsהְּזַה םוַה (6+ גס) ץe! הזה םיַּב 89( =

 |  mtr cs ins?) 6% ioyupév || = >6תַמֹוחְלּ | < 6 + 6אטקס(0)ץ (הֶרּוצְּב

 | 'הכלו)  41 )0 :9M55יֵכְלַמ"לָבְל | * 355 3 הירׂשלו | : 562; קזמ 6 =
 |  2, 1.2 *5<66'נ ךליצהל 6[ 8 698; 'ג כ-6661 ץפ תוזע 6301 | (?כ 9:7

 רָמאיַו | < >6%א; ₪6 גש 6 61 | 9% >6 | 3 0555 ות-- | 4 6 תַחַפְשִמ 6 5
 . prb add, mtr cs dlף || #<



2,7—19 JEREMIA 641 

 :םָׁש םָדֶא בֵׁשֹיהאָלְו שיא הָּב רַבֲעדאל ר תֶוָמְֹצְו הי ץֶרָאְּב

 :הָבעותל תמש ית יצְרַאתֶא ּואְמַמְתַו אתו
 הָוהְי הָיִא ּורְמָא אָל םיִנָחְכַה

 יב עפ םיִעֹרָהְו יועד אל הָרּותַה יִשְּפְתְו

 :ביִרָא םֶכיִנְב a יהוהי-םָאְני םֶכָתֶא ביר דע ל"
 ּואְרּו דאְמ נובה וְֵלְׁש רדקו ּואְרּו םיִיַּתַכ יא ּוְבֲע יִּכי
 :תאְָּכ יהָתְיִה ןהי| םיִתלֲא אָל הָּמָהְו יםיהְלֶא יוג ריִמיַהָהְ"יי

 :ליעוי אּולְּב ."ורּובַּכ ריִמָה יִמַעְ
 :הָוהְידםֶאְנ דאָמ ּובְרֶח ּוְרַעָשְו תאָזלַע םִיַמָש ּומַׁש 2

 םיַֹח םִיַמ ורֹוָקְמ ּוְזַע יִתא יִּמַע הָשֶע תֹועְר םִיַּתְשיכ
 :םִיַמַה גלכיהאל רֶׁשֲא םיִרָּבְׁשִנ 'תראב תוראב םֶהָ יבָצֲחַל

 | זבל הָיָה עּוּומ אּוה תִיָּב דילים לארי דָבָעַהי
 | םלוק ּונְתָנ םיִלפְכ ּונֲאׁי ֹוָלָעַפ

 :בשי יִלְּבִמ הָתְצַנ ויָרָע הָּמׁשְל וצר ּותיִׁשיַו
 דרב | :ידקדק 'ךּועַרְי יִָנפְחַתְו ףֵניֵנְב"םגל
 ךכלומ תַעְּבי יִּדְיַהלֲא הָוהְידתֶא" ּךַבֶזָע דֶל"הְׂשעֶת תאְז-אֹולֲה יז

 רָֹחׁש ימ תֹותְׁשִל םִיַרְצִמ ְּךֶרָלל ךליהמ התו |
 :רָהָנ ימ תֹוְתְׁשִל רוש ָרָדָל ְָּ"המּו

 ַָבְזע 'רֶמְו עַרְדיִּכ' יִאְרּו יעד דמו ךיֵתֹובְׁשְמּוי ְּךֵתָעָר ּךְרָסִִּתיפ
 :יתואָב הֹוהְי ינֹדַא-םָאָ יִרילֲא יִתְּדְחַפ אָלְ ךִיַהְלַא הָוהְידתֶא"

 6 6# Aiba] (dkaproc) | 7 * #A NIN | ל >66 || ָף ** >6 566 6% =
frt c G#S (Simהָתיִהְנַה || דד °° 1  dl prb c 3MSS ¥ || ro °° | prb2 = 31 | ל  

(eriקז יִדֹובְּכ | 12 16 66 הָבְרַה  Tiq soph8) םֶהיַהְלֶא םיוג ּוריִמיַהַה | ?  
 דג6ו) || ז3 * 669 ּובְצָחַיו 3 ּובָצַח כליו? ּוכְלַהְו | * 566 semel leg 'ב |
 © Vrs frt לה sive) ּולְכָי ּולְכְ | 15 0 ּותְצְנ 9, 9% 8% הָתְּצִנ < 61 וירע
 6( 9,11; 46,10; 4155 58 וצתנ cf 4,26; al תסממ 155 הָצִּתֶנ ו 16 0

6MSS 6 (Ervwסdv ce) 0 (constupraverunt fe) T1YT |סַחְנַּפְחַהְו; א סַנָפִחַתְו |?  
 = 1 ₪ ¢ 6 ָּךָב ּולְלֲעֶתיַו (ץe1 ? ףיָבקַע ּוסְמֲח cf 13,22) | צ7 == 1 קזמ ¢ 6 תא
 'לא הוהי םָאְנ | >6, prמ add (זt 1 ךַכלוה) | 18 64 ְּךרדָלּו ג ץֶרָאְלּו |
 10 ** 1 6 68 ְךַחָכֹוּת ְךַתְבּוׁשְמּו | ** קזמ 1 ¢ 6% ְּךֶל רַמ יִּכ | <* 66 םָאְנ תא

ef non sberaveris inילא 'י 6[ + ג || 5% 6 6 2 = (ךַב) ךילע יִּתְרַחָב אלו £  

 אא || < >66 || * 66 ּךיָהלֶא.

 ו



 642 הימרי 31—2,20

 | ךוַתּורְסִמ יִּתְקַּתִנ ָךָלֶע "יִּתְרְבָש םֶלועַמ ייפ
 תַא ןנעב ץעדלָּכ תַחָתְו הָּהְבּג הָעְבּגדילָּכְדלַע יִּכ ידֹוְבֲעֶא אל ירְמאּתַ

 :הנז הָעצ] תַמָא ער יל קרוש ךיִּתְעַטְנ יִכְנָאְוי
 סם  :היְרְכְנ ןפּגַה יָרּוס יל ָּתְכַּפהָנ ְךיִאְו

 תיִרּב ְךליִּבְרַתְו רֶתַנַּב יִסְּבַכְּת"מַא יִּכ*
 :'הוהְ "ינדַא םָאְנ יִנָּפְל וע םָּתְכִנ
 re אל 'םיִלָעְּבַה "יִרְחֶא יִתאָמְטְנ אל מאת יא

 תיִשַע הָמ יִעְּד אּנַּב "כד יִאְר
 רָּבְדִמ דַמְלּואָרַפ :ָהיִכְרְד תֶכָרַשְמ הל הָרְכִּב
 הָנְביִשִי יִמ ּהָתְנֲאַּת חור הָפַאש שנ תֵאְּב
 :ָהְנּואְצְמִ יהַשחְּב ּופְעיְ אל היָשקַבְמְלָּ

 הֶאְמִּצִמ 'ּךנרוְנּ ףַחָּיִמ ךֶלְנְ יִעְנְמ
 :*ךְלא םֶהיִרְחֶאְ םיִרָז תְבַהָאיִּ אול שאונ יירְמאתַ

 לֵאָרְׂשִי יתיֵּב ושיבה ןְּכ אַצְמְי יִּכ בָּנַג תָשָבְּבא
 :םֶהיִאיִבְנּ יםַהיִנַהְכְו "םָהיִרש םֶהיִכְלַמ המה

 ייבָתְרִל ָּתֶא ובֲאלְו הָּתַא יִבֲא ץֵעָל םיִרְמֲאז
 יםיִנָפ אל יתר יִלֶא ּונָּפִדיִּ
 ּּנעיִׁשוהְ הֶטִק ּורָמִאְי םֶתְעְ תַעְבּו

.. 7... 

 Ros יהוה הל nlp רַּפְסַמ יב
 :הוהְייםָאְ יִּב םֶּתְעָשְּפ יםבְלּב יִלֶא ּוביִרְת הָמְלי
 תקל אל רסּומ יםֶכיִנָּבתֶא* יִתיִּכָה אשל

 יםּתַא רוה :תיִחְׁשִמ הָיִראְּכ םֶכיֵאיִבְנ םָכְּבְרַח הָלְכֶ
 כס *1 יִּתְרַבָש ₪  יִּתְקַתַנ | ל 1 6 K < 65 ג1; 6? דְבעָא (660 טסו >6%%0)

crrp; prps0 רובָעֶא :4 8 | 8 לכ > םסממ 6008 9* || 27 5 (5 ול || ®-°  
 * ml: M55 %פג הָיְרוסְל | 22 5 >6 | * 6*+ ְךִיָהלֶא 68 + םיהלא | 23  

 ירחאו | * 65 לעַּבַה | < טז ךיַכְרְד | 24 * עגוהי* הרפ; 1 6% 6 36 ארפּכ |
 5 1 6 891155 06 ּהָשְפַנ | < 5 ָהיֶכְרְרִּב 60 (-0ח6וש06ו) ּהָתּנֲעְּב קז הָתְנועְּב |

éropevero |6< || ל 6? f |46? hramnke25 516 0 ָךְנּורְגּו | 5 66 רמאתו | ©  
prb 1c 6£S 'J3 || » ftl c ca 3oMSS 6£S ‘W\ || 5 ₪ 1 6 mlt MSS26 °  

cf 15,10 Q mlt MSS Edd JT’; cf ($)® qui etםהינהפכ | ? 8% יִנֶתְרְלי  
 = המ וניִבָא | ל 5; םָּפְרע | = 6838 םֶהֹיֵנְפ | 8 6% + םלָׁשּורְי תֹוצְח רַּפְסִמּו
 לעַּבַל ורטק ₪ 11,13 | 29 * 6 ֹורְּבַרְת | * 66 (םסמ 6*ג) + םֶבְלְכו םֶּתעַשר
 D sed dub || 30 = 1 prbכיֵתֹובֲא | ל 1 סזט 6 םֶּתִחְקְל | 1 6 3 ברח |

3r °° crrp; 1 frt c Gf םֶתאְרִ אלו et trsp huc 1. 



"% 

2-4 JEREMIA 643 | 

 יהוהי-רַבְד 'ּואְר |

 הָיְלפאִמ ץֶרֶא םֶא לֵאָרְׂשיִל יִתייְה "רָּבְדִמַה
 :ּיִלֶא ידוע אובְנְאול נדר "יִמַע ּורְמָא עמ

 היָרְׁשִק הָכֹּכ ּהָיְדע הָנּותְּב חַכְׁשִתה
 :רָּפְסִמ ןיִא | םיִמָי יֵנּוחֵבׁש יִּמעְו

 הָבֲהָא ׁשֵּתבל יִּדָכְרַד יִבָטיִּתְיהַמּ
 :יְּדיֵכְרְּדזתֶא יתדַמְל תֹועָרָה"תֶא םג ןֵכָלי

 םיִיָקְנ יםיִנֹויְבָא תושפנ ?םד ּואָצְמַנ 'ּךיַפְנְכְּב ג

 :הָלאלָּכיע יכ  םיִתאָפְמ תָרָתְחִַב"אְל
 יִנָמִמ וָּפַא בש ךָא יִתִיקַנ ייִּכ יִרֶמאתַנ

 :יֵתאָמָח אל יִָּרְמָאדלע ךֶתּוא טָּפְשנ יִנְגַה
 'ְּכְדתֶא תוגש דָאְמ "יָלְזִתִהַמ
 :רּושַאְמ ָתְׁשְּב"רׁשאכ שבת םיִרְצּמִמ ג

 ךשאר-לע ּךיַדָיַו .יִאְצִת הֶז תֶאמ םֶגיז
 :'םֶהְל יִחיִלַצַת אָלְו יּיַחָטְבְמְּב הָוהְי סָאָמדיִּ
 -ׁשיִאְל הָתְיָהְו ותֶאַמ הָכְלָהְ ותָשַאדתֶא שיא חלש ןַה ראלי 3
 תיִנָז ּתִאְו איקה 'ץֶרֶאָה ףנֲחָּת ףֹונָח אֹוָלֲה דוע לולא בּיִׁשְיֲהי רָחַא
 :הָוהְיָאְנ יִלֶא בֹוִׁשְו םִיֵּבַר םיִעַר

 יִתְלַגָש אָל הָפיִא יֵאְרּו םִיָפְׁש לע ךיניעריַאׂשי 5
 רָבְדּמּב יִבָרעּכ םֶהְל ָּתְבָשַי םיִכְרְּדלַע
 ִַּתַעְרְבּ יּותּונְזְּב ץֶרֶא יִפיִנָחִּתַו
 "הָיָה אול שוקְלַמּ םיִבְבְר ּועְנָמיַו

 :םלָּכִה ּתְנַאָמ דל הָיָה ּהָנֹז יהֵׁשֲא חַצַמּו
 :יהָּתֶא יֵרְעְני ולא יִבָא יל ייתארק יהָּתַעַמ אֹולַה +

 ar)% ctrp; 1 ¢ Vrs ועמש | < 6% הוהי רַמָא הפ | 4 Var6 רֵּבְדִמֲה |
cfקצק ּונדַנ  ; cf( 20) 5 ּונְדַרי cf61 צו ] םֶּתְרַמָא | ' 640 41? ןנדבע אל  ₪ > 
 4,1 vel 117] 4,25 0 6 | $ prb dlc # | 32 Vrs ‘| | 33 * 68+ דוע; 7
 תא המ || 8 ְךִיַכָרְד 68 דב | = ?crrp | 0 תְרַמְל | 34 *1 < 663 ְךיַפַכְּב| "6
 יִמְד; 1 פופ םיִמָד (טפס :) | < 6 6 4 | 35 * >6 | ל 6 ךְרָמָאְּב | 36 * 1 קזפ 6
 6659 יִלְוְּמ | * 630 ךִיכְרִּד | 37 * 60 כזג6ח יִּכ | * 9 ךַחָטְבִמְּב | <1 6
 115 8 םֶהָּב | כ 3, 1 5 516 )66, 566 61 6 IMS 6S || °° 1 c 6 בת בושה

3MSSויִלֶא || <16 69 הָשֶאָה | 2 * 0 ּתְבַּכָש | * 1 < 4155 3 ָךֶתונזב | =  
dl c 6 | 4° 6 ig oikov (4MSS oikeiovל  | a-a 2, cf GR3 ) 64 ְךִיִתֹעֶרְבּו 

‘X ut filia sed non gh) # ut dominum; fitl YQ cf Hos 2,18 || > Q mit MSS 
 תאָרָק || = קזל 1 ¢ 6 ִיְרַעְנ ₪ 41 יבא



 | 4 הימרי 18—3,5

 חַצְנְל רָמְׁשִםִא םֶלֹועְל רֹוטְניה
 ּפ :ילכּוּתו תֹועָרָה יִשַעְּפַו "יִּתְרַּבַ הגה

 יהָתְׂשִע רָשַא ָתיִאְרַה ְּךְלַמַה והישאי יִמיִּב יִלֶא הָוהְי רַמאיופ
 | ץע"לְּכ תַחּתלֲאְוַֹבְג רַה"לְּכילע 'איה הָכְלֲה לֶאָרְׂשִי הָבׁשְמ
 - יבשת ילֶא הָלֲאלְכ"תֶא יּהָתׂשִע יִלֲחֲא רַמאָוז :םָׁשִנזּתַו ןְנער
 תודאי-לּכ-לע יב *אַרָאְו :הָדּוהְי הָתֹוחֲא הָדֹונְּב יהאָרּתַ הָבֵׁש- אלו
 = ָהיֶתְתיִרְּכ רַפס"תֶא ףןַּתֶאְו ךיתְחַלְׁש לֵאָרְׁשִי הָבָשְמ הָפֵאָנ לרשא
 יהָיָהְופ :איָה-םּג ןזתו ךְלִתַו יּהָתוחַא הָדּוהְי הְָגְּב הָאְרי אלו יָהילֲא

 = ים :ץֵעֶה"תֶאְו ןְבֲאָה"תֶא ףאְנַּת ץֶרֲאָה"תֶ ףנֲחַ הגז לקמ
 = "םָא יִּכ ּהָּבִל"לְבְּב הָדּוהְי 'ּהֲתֹותַא הָדֹונְּב ילֲא הָבָׁש"אְל תאֹודלָבְּב
 'הָבָשְמ ּהָשְפַנ הָקְּרִצ יִלֲא הָוהְי רָמאיַניי ם : יהּוהְי-םֲאְנ'י רקָשְּב
 = הָנֿפִצ הָלֵאָה םיִרְבְּדַה-תֶא תאַרָקְו ְּךלֶהי* :הָדּוהְי 'הרגבמ לֵאָרְׂשִי
 דיִּכ "םֶכּב יַנָּפ ליִּפַא-יאול הָוהְידֶאְנ לֵאָרְׂשִ הָבְׁשְמ יהָבּוׁש ּתְרַמָאו

 | הָוהיּב יִּכ ךנוע יִעְר ְךַא :םלּועְל רּוטָא אל הָוהְיָאְנ יִנַא דיִסָח
 יקב ןנעַר ץערל תַחַּת םיִרול ּךיכְרדתֶא יִרּזַפִּתַו תַעָׁשִּפ ְךָלֲא
 יִּכ הוהי-םֶאְנ םיִבָבוש םיִנָב ּובּוש+ :הָוהְיםָאְנ םָתְעַמׁש-אְל
 הֶזְּפְׁשִמִמ םיִנָשּו ריִעָמ דָחֶא םֶכְתֶא יִתְחקְלו םֶכָב יִתְלַעְּ יִכְנָא
 הֵעַּר םָכְתֶא ּועְרְו יִּבלְּ םיער םכל יִּתַתַנְו5 :ןויצ םֶכְתֶא יִתאַבֶהְ
 1 הָוהְידָאְנ הָמָהָה םיִמָּיַּב ץֶרָאַּב םֶתיִרפּו ּוּבְרִת יִּכ הָיָה :ליִּבָשַהְ
 | בורק אֶל בל לע הלעי לאלו 'הְנהְי תיִרְּב ןורַא דוע ורמאידאל

 שחנו

 אָפּ םֶלָשּוְיל ארק איהה תעְּביז :דֹוע הֵׂשְעַי אָלְו ודק אלו
 רוע וכלידאלְו יֵבְלְׁשּוְריִל הוה םשל" םִיּּגַה"לְכ הלא ּווקָנְו הָוהְי
 -תיב יכל הָּמַהָה םיִמַָבוֿ פ ערה בל תּוְרְרָש יִרַחֶא

 5 * 055 תֶרַּבְד || ל 56 םז ילכותו, 560 קזט 50 שק; קזשפ יל יִלְּכַנִּתַו | 6 * 6
 0 || ל-ל 1 6[ 69) הָכְלָה +A הל?); 41 איה | < ןזתו | ל * ּהָתֹנְ | ל +
 1 6 6689 יִבּושָּת | < ON | 8 * 1 6 15 3 אָרִתַ 5 4 64 | ל 6
 רָשָאַּב הָאְצְמִנ רֶׁשֲא | = 6230+ ּהָל | 410 6 ָהיֶדָיְב 6( 6 24,1 | < >6 | 9 * היה
 >0 | .bb ] cAOSEY i ףֵנֲחַּת) sed frt c G al | זס 5 םג >668 || ל >6 | < 5
 לָּכִמ | 5% >6 || זז * >6 | ל 58+ ּהָתַוחַא | 12 * 6+ילַא; prמ פוס 1 | 8
 אלו | <1 כט ךֶּב | 5 6659 אלו || < 66--םֶכָל 6* םכל דוע, 566 כצט 16 |
 13 1c 60 תעמש | 151 6 66 הֶעְר, < 235 | 16 * 6 לֵאָרְׂשִי שודק, 4 8%

(marg) | * 6 אל | << 6 רבת (6*ג אלו) אל; 11155 דוע קז וב IMS 
  cf 33,55 | bb >6דוע וב | % 69 דֶקּפִי | :7 * 6 קrגeת ו םַהָה םיִמיַּב

prb dl. 



3,19—4,3 JEREMIA 645 | 

 רֶׁשֲא ץֶרָאָהזלע "ןופָצ ץֶרֶאְמ יָדִי ּואֵבְיְו לֶאָרְׂשִי תיּבִלע הָדּוהְו
 | :'םָכיִתּובַא-תֶא יִּתְלֲחְנַה

 = יםיִננַּכְךְתיִׁשֲא יִדיִא יּתְרֿפָא יֵכֹנָאְופ
 םֶיּג תֹוָאְבִצ יָבְצ תְלֲחנ הֶּוְמַח ץֶרָא ךְלְרָּתאְ
 :"וָבּושָת אֶל יִרָחֶאְמּו יִלוָאְרְקִת יִבָא רמאנ

 :הָוהְיָאְנ לֵאָרְׂשִי תי יִּב יםָּתדנְּב ןִּכ 'הָעְרְמ הֵׁשֲא הָדנְב כא
21 

 לארי יב 'ינונחת יב עָמְנ םיפָשילע ל !
 :יםָהיִהְלֶא הָוהְידתֶא' ּוחְכָש םֶּכְרּדדתֶא ּוועָה יִ
 םָכיִתְכּוׁשְמ "הפרא םיִּבָבּוׁש םיָנָּב בּיי

 ד ד : :ּוניהלֲא הָוהְי הָּתַא יִּכ דל ּנָתֶא ּונְנַה

 ּניִרּועְּגִמ ּוניִתובַא .ַעְיגְותֶא הָלְכֶא תֶשּבַהְו
 :םָהיֵתֹונְּב"תֶאְו | םָהיֵנְב"יתֶא םֶנָקְּב"תֶאְו םָנאצ-תֶא

 ּנאָטֲה ּוניִהלֲא הוהיִליִּכ ֹונֲתֲמְלַּכ ונָסַכְתְו ּונתְׁשִבַּב הָבְּכְׁשְנפ
 הָּנַה םויַהדַעְו ּוניִרּועָּנִמ ּוניַתֹובֲאַו ֹונְחַנֲא
 :ּוניִהלֶא הָוהְי לוקֶּב ּונְעַמָׁש אָלְו

 בּושָּת יִלֲא  הָוהְיַאְנ לֶאְרָשְו יבּושָתְַאי 4
 :דּונְת 'אְלְו .יִנָפִמ 'ךיִצּוקש ריִסֶּתִדַאְ

 ס | ּּולְלַהְתִי ובּו םָיַג וב ּוכְרֶּבְתַהְו
 םלֶשּוריִלְו הָדּוהְי ׁשיִאָל הוהְי רֶמֲאו הָכיַכ

 :םיצק"לֶא ּועְרזִּת"לֶאְו ריִנ םֶכָל ור
 18 * 6 + תֹוצָרַאָהלְּכַמּו 6( 16,15 || * 16 69 םהיתובא || זָח * 6 יִּכ הוה ןַמָא|
 * 62 םִיונְּב | 6 יַהלֲא | * 868 ּואְרְקִּת, 1 8% 6 Q ca 403155 508 8% יִאְרְקִת |
 < 665 ּובּושְּת; 1 ₪ 6 0 63 401155 508 84 יִבּושָת || 20 * גמ5 < 6384 רַשַאּכ |
 ל ] 6 656 ּהערְּב | < כצט 1 6 6 ּודְנָּב צ6| 6 6% דָנָּב | 2ז * 6 6% א6ו\(ש;
 | ?'ִשָמ | * 6369 'חתְו || << 6 םשודק () הוהי (6600 6(סט 00דע) 61 165 43,15 [

idod dodAor Aueic22 *] 6 16 155 אפרא || ל 1 8 6 66 םֶכיִרְבַש || °° 6  
 20600606 סו $ ךל וננה vel ךל ּונְחַנֲא הנה | 23 * 6364 'בג(ָה) | וס
 6829 םיִרָהְֶה) ןומָהָו (36א155 ןומה) | 24 * 6 יִעיִנִי | * 63פ םהירוענמ |

sic 3. pers ubique08 20155 68 תאו | 25 הוהי >6 | כ 4, 1 * 66 בושי,  > 
 ומ ץ 1. 20, \ 10 גם 18, 0 ות 18.1 || ל 6 + ויִּפָמ 6( םסא * | 5 1 קמ 6 9

 אל | 3 1 6 51155 6636 'רי יִבָשיִלּג |



 46 הימרי 16—4,4

 = םלְׁשּרְייַבְׁשיְו הָדּוהְיׁשיִא םָּכְבַבְל 'תֹולְרְע ּורסָהְויהוהיִל למה

 :םֶכיִלְלִמ עֶר יֵנְפִמ הָּבכְמ ןיִאו הָרעֶבּו מְמֲח ׁשאכ את
 יִנרָמָאְו ּועיִמְשַה םֶלָשּוְריִבּו הָדּוהיִב ּודיִנַה5

 ּואְלַמ ואְרְק ץֶרָאְּב רָפוש 'ּועְקִתו
 :רָצְבִמַה יָרָע-לֶא  הָאֹובְנְו וָפְסֶאַה 'ּורָמַא
 ודְמַעַתלֶא ּוזיִעֶה | הָנֹויִצ סָנּואָש

 :לודְנ רֶבַׁשְו ןֹופָצִמ איִבַמ יֵכֹנֲא הָעָר יִּכ
 ֹומְקִמִמ אצִי עסנ םַּג תיָחְׁשַמּו ּוכָּבָּסִמ היְרֲא הל
 1s :בשוי ןיִאַמ .הָניֵצַּת ךיְרֶע המשל 3 ּךצְרֶא םּוָשל
 ּליִליָהְ ּוְדִפְס םיִקַש ּורְגִח תאָזלע%

 פ "ממ הָוהְיְףִא "רח בש"אל יּכ
 ּמָשְנְו םיִרָשַה בֶלְו לַמַה-בל דבאי הָוהְיְדםִאְנ אּוהַה םויב הָיָהְופ
 אָשַה ןכָא הָוהְי ינדַאו ּהָהַא "רמאָויי ּוהֲמְתִי םיִאָבָּנַהְו םיִָּהָבַה
 בֶרָח 'הָעְנְנְו יםכל הָיִהְי םולָש רמאל םֶלשּוריל הָּנַה םעֶל ְתאָשַה
 'חצ תור .םֶלָשּורילו הֶּזַה םעֶל "רַמָאִי איֵהַה תַעָּבִיי שפנה - דַע
 למ ַחּוְי :"רבָהל אולו תרז אול יָמעדתּב ְּךרָ רֶּבְדּמַּב יםִָפְׁש

 :םָתוא 'םיִטּפְׁשִמ רבא יַם הג יל אֹובָ 'הָלָאמ
 ויִתּובְּכְרִמ הָפּופְכְו הָלַעְי םיִנָנַעַּכ הָּגַה

 ונדרש יִכ ּונָל יוָא  ויָסּוס םיִרָשְּגִמ לק |
 יִעָשְוִת ןעֶמְל .םלָשּוְְי בל 'הָעְרִמ יִסְּבַּכיי

 :נוא תובָשְחְמ  ףֶּבְרְקְּב 'ןיִקֶּפ יִתְמדַע
 :םִרְפֶא רהמ ןֶוָא 'ַעיִמְשִמּו "מ דיּנמ לוק יי
 לםלָשּוְרילע" ּועיִמָשַה יהָּגַה םיוגל ּוריִּכְזַה 6

 | קָחְרֶּמַה ץֶרָאַמ םיִאָּב 'םיִרְָנ

 4 5 608% םכיהלאל || ל 1 6 םסממ 155 353°5"6 nלְרע 6ג תּוריִרש
 (0א\ףפסאסיקסושצ) || <> 6ל* 1תמֶח 6398 = 2 || 5 * 6 ּורָמָא || ל 1 6 0 זמ 5
 696 ּועְקִּת | < קזפ 1 6 65 ורמא | 6 6 ּוסְב, 1 4 | 8 * >6 | ל כצס 1 6 8
 םֶּכִמ 6* = 4 | זס * 6* ּורָמָאְו | * >65לא | < 65564 'גנ הָּנַהְו | זז * 6 ּורָמאי |
 ל 6 ח60ןג0 יח; עמ0606 6+ ]65 19,14 = םיעוע 'ר 5 0/0/70 6777070260 (העת 'רפ |

eig dyiov. |5 6; ₪1 6 84 6 2) 'שב | 98 6 סטא 66 א00000ש 005  - | 

 ז2 * >6 || ל 6 יִנָא הָּתִעְו | * 36 יטפשמ 6: 1,16 | 13 1 6 6884 ןָנְעִּכ |
 x4 al? | Plc 63037: (vel הָניִניִלְּת) | 15 * 65% (Ge +- אּובָי | * 6 עַמַשְנְו|
 16 8>5, 8% 61 6 < (6 ּואָב הנה) || *-* 6 'ריִב 5 'ריִל | < 8 קזגeח הָּנָה 8

 םיִרָצּב 65 = םיִדודָג?.



+" 
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 ידָש יִרְמְשְּכיז :םֶכֹוק הָדּוהְי יָרָע"לע נתי
 :הָוהְי םֶאְנ הָתָרָמ יִתאיֶּכ ביָבָּסִמ ָהיֶלָע ּוָה

 דל הלא יושע לעמו יִּדַכְרַּרפ
 פ  :ךכלירע ענְניִּכ רֶמ יִּכ ְךַתָעָר תאז

 יִּבְל "תורי *הלומוא ויֵעַמויִעַמיפ

 שֶרֲחָא אל יב יֵל"הָמַה
 :הָמָחְלִמ תַעּורְּת יׁשְפַנ "יְּתעֶמָׁש רֶפוׁש לוָק יִּ
 ץֶרֲאָהלָּ הָדָש יִּכ .אָרְקִנ רָבָש-לַע רכש
 :יתֹעיִרי עֶגָר יֵלָהֲא ודרש םאָתָּפ

 פ - :רפיש לוק הָעֲמְׁשֲא .סָגהָאְרא יִתְמְדַעְיי
 ּועְדָ אלל יִתֹוא .יִמַע יליִואו

 יהָמַה םיִנובְנ אָלְו הָמַה םיִלָכְס םיִנְ
 :םֶרֹוא) :ּועָדָי אל ביִטיַהְלּו עַרָהְל הָּמַה םיִמָכֲח

 ןיאָו םיִמָשהְלֶאְי ּוהָביָו ּוהֲתי-הַנִהְו ץֶרָאָה"יִתֶא יִתיִאָר
 ּלְקלקְתַה תֹועבָנַה"לְכְו םיִׁשֲעְר הֵּנַהְו םיִרָהָה יִתיִָר
 :ּודָדְנ םִיַמַׁשַה ףֹועלָכְו םָדֶאָה ןיֵא הָּנַהְו "יִתיאְר5
éֿוצַּתַנ ויָרע-לְכו ירְּבְרִמַה למרבה הֵּנֲהְו יִתיִאָר 

 הוה רַמָא הבדופ 27 ס :יוּפַא ןורח "ינפמ הוה יִנָּפִמ

 :הָשַעֶא אל הָלָכְו ץֶרָאָיּכ הָיָהְת הָמָמְׁש
 לעממ םִיַמְׁשַה ּורדקו ץֶרָאָה לבא תאזדלע5

 :הֵּנמִמ בּושֶאד אלו יִּתְמַחְנ אָלְו יִתמַז יִּתְרַבַדיִּכ לע
 יריִעָהלּ יתַחרּב תֶׁשָק יהַמֹרְו שֶרֶּפ לּומ

 הָבּוזע יריעָהלְּכ לע םיִפַּכַּו 'םיִבָעָב ּואָּב
 רוש יּתַאְופ ּ:שיִא ןָהְּב בׁשידיִאו

 18 *1 6 31155 689 ְךיֵכָרְּד | ל 616 8 c mlt MSS Edd sed 17MSS השָע

°'h semel in 6° cf # sed 6% = 481 |לע || 19  al iWy sic Vrs || = mlt MSS Edd 
 b lc K 47MSS Vrs Nin, Q vulg RNIN, sed 3MSS EdNe= al Q הָליִחֶא

alקז יִּתעַמְׁש  ed6 הליחא || = 63 תֹוריִקְו | 0 תעַמְׁש 637 תַעַמׂש MSSF 
 50 ישפנ | 5 62% | 22 * 66 י לא Ayovuevoy || * <6 prb dl) | 23°1 -לָא 6 לע |
 5 >6 41 | 24 6 הָמַהְו | 25 fit exc vb; prps Nj || 26 = ft trsp ante הנהו |

Aga-155 63 יִנּפִמּו | ° 6+  mit16 68% ּותַצָנ | % 1 6 M5S6 רבדמ || ¢  Plc 
 vicencav (‘BWJ) || 27 ‘J>6 | 28 c 6 trsp ‘NDI post יתטחנ [ 20 * 5

 36 יִמרְו | * קזמ 1 6 688 הָחְרַּב | < 69 ח600 אש ₪4 1 ץֶרָאָה (גו רָצָח) | * 6
 + kal elg ד6 6\ג6מ 600 | < ]6 6 ריע || ףס * 0 ּתֶאְו | ל >6 זס 1.



BD Gas הימרי 431—58 

 בֶהָז"יִרֲע יִדְעַתיִּכ .יִנָש יִשְבְלַתִיִּכ ישָעְתִהַמ
 יִפיְתְּת אְוָשַל  יניע ךופב יִעְרְקִתִיִ
 :ּושקבְו ךשְפִנ .םיִבְגְ ְּביּוסֲאָמ

 הָריִּכְבַמְּכ 'הָרֶצ יִּתְעַמׁש יהָלוחְּכ לוק יּכּי
 ְהיִַּּכ יׁׂשֵרָפִּת .חָפִיְתִת ןויצ"תב לוק
 פ-  יםיִנְֶהְל יִשְפַנ הָפְיעְיִּכ יל "אני

 יעְרּו אָנ-ּואְרּו" םלָשּורִי תווּוחְּב וטטושי 9
 לשיא ּומְצְמִּפסַא' ָהיִתּובֹוחְרב ָּׁשָקַבּ
 :'הָל חַלְסֶאְו הָגּומֲא 'שקבְמ טָּפָשִמ השע שי"
 :ּועְבְשַי רקשל 'ןכָל .ּורמאי הָוהְודיַח 'םָאְו

 הָנּומָאְל יאלה ךיִניֵע הָוהְי
 .יין**

.. 

 רסומ תחק 'ּונַאְמ 'םֶּתיִלְּכ ּולֲחאלְו םֶתֹא הָתיָּכַה

 :בּׁשָל ףנַאמ עֶלָסִמ םֶהיִנְפ קח
 לֵאֹוני םֶה םיִלֹּדיְרא יִּתְרַמָא ינאי 1"

 :יםֶהיִהְלֶא 'טָּפְשִמ  הֶנהְי רָב ועְדְי אַל יִ
 םָתֹוא הָרְּגַרֲאְו .םיִלַָּה"לֶא יֵל"הָבְָא
 'מָהיֵהְלֲא יֹטַּפִׁשִמ .הָוהְיְֵּרָה ּעְדִי הָמֵה יִ
 :תֹוְרַפֹומ ְּקְּתַנ לוע ּורְבַׁש יָָּחִי יהָּמַה ְּךא

 םֵדרָׁשְי תֹובָרע בַאְז רעוִמ הָיְרֲא םֶּכַה ןְבילַע*
 ףָרטִי הָּנַהַמ אֵּצֹוַהלְּכ םָהיֵרֲע-לֲע דקש רֶמָנ
 = | םֶהיִתוְבָשְמ ּומְצֲע םֶהיֵעְׁשִּפ ובר יִּ

 יֵעּבְׂשַאָו םיִהלֲא אָלְּב ֵּעְבָׁשינ יֵנּבְזע ּךינְּב ְְל"יתֹולְסֶא תאוָכ יַאז
 | | :ּודְרוגְתִי 'הָנוז 'תיבּו ּופָאְניַו םֶתוא

 .ּּולָהְצִי ּוהֲעַר תָׁשֲא-לָא ׁשיִא יָה 'םיִּכְׁשַמ יםיִנָנְוְמ םיסּוס*
 3ז * 1 ¢ 6 הָלָחְּכ || * 1 קזמ הָחָוְצ < :42 6 ְּךֲתָחְנַא? | = 680 'ּפתּו |
 4 אנ >6 | * 60 םִיִנְרַהַל ץe 'נרהדלע 8 ינְרֲהלע | Cp 5,1 אנ >6, ועדו
 <#; prb omn add || °° WN >6 praem # ITI sed frt omn 41 || < 659 'במּו||
 41 c 6 Dn) (# peccatis eorum) || 2 * סז םאו 6 הוהי םָאְנ | ל >85 (8, 6
 ca 20MSS S$ IN, 6 bid rodro otx || 3 * >63Y ft dl | ? prb add | 1 'מו 6
 630 vel ? ּונָאְמיַו | 4 * +1 ןֵכָא 60 ioש¢ (ילּוא?) 8 יִּכ (ץeו יִּכ לע?) 6 יִּכ ְךַא?|
 "ל 6 קrגem כָל || = 63 'מו | % 6 םיִהלֲא | 5 * 65 'מּו | * 6 םיהלא | = 6

 nan), ft et mtr cs sic 1; 9 = 6+ 4, 3 םֶלְּכ ןַכֶא | 6 65 'זּו | 7 *16 0 חַלְסֶא|
 ל ;sic 29MSS Edd Vrs 8 81 155 ש || * 6 יִּתְבְבּו 9 | % 65 תנוז | < 1 קט 6

KOce21155 64 ּורָרּוגְתִי (אשד6\טסצ) 5 (7/22ש/ ) ּורָּגְתִי ? (6] = 41?) | 8 * 6  

QKOr Dh ||? 6 onAuuaveic & furentes circa feminas (= WH Thr).םיִנְזומ  
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 הָוהְי"םָאְנ ידָקְּפָא-אֹול הָלָא"לַעַה
 מ  ּויָשְפַנ םֶקְנְתִת אל הוְכ"רָׁשֲַא יֹונְּב םִאְו

 ְשֲעַּת-לֶא הָלְכְו ּותֹחׁשְו ָהיֶתרָׁשְב לע
 :הָמַה הָוהְיל 'אול יִכ *ִהיִתושיִטְנ ּוריִסֶה

 לֵאָרְׂשִי תיָּב יב ּורָנָּב דונָב יִּכיי
 אּוה אֹוָל ּורמאיַו הָוהְיְּב ּושחַּכי> :הָוהְיְַאְנ הָדּוהְי תיִבּ

 :הֶאְרַנ אול בָעְרַו בֶרָחְו הָעְר ּוניִלָע אּוָבְתִאְלְו
 ס :'םֶהָל הֵׂשֲעַי הכי םֶהְּב ןיִא 'רָּבִּדַהְו חּורֶל ויְהְי םיִיִבְּנַהְו
  eo nsא ו wg יגְנַה הנַה רָבְּדַה"תֶא םכְרּבַּ עי, תֹואָבְצ יֵהלֲא הָוהְי רָמָמדהְכ ליי

 :םתָלְכֲאו יםיִצֲע הזה םַעָהְ לׁשֲאְל ד ְךיִפְּב יּרָבְּד ןַתֹנ |

 ההיא לֵאָרׂשִי תגי קַחרממ ימ םֶכלֲע איב ינני
 יאוה םֶלועַמ יוָּב איה ןְתיִאויג"

 :רָבדי-המ עַמְׁשִת אָלְו ונושְל עָדָתְאְל" יי
 :םיִרבִּג םֶלַּכ יִחּותּפ רֶבְקָּכ ותָפָשַאי<
 ךיִתּונְבּו ףיִנְּב לכו מלו ךְריֲִק ילָכָאְל

 ִַּתְנאָּו ְְָפַ לכאי רבו ךנאצ לכאי
 :בְרחְּב הָּנָהְּב חטּב הָּתַא רָשא  יִרְְבִמ יִרע ששרו

 כ הָיָהְופ :הָלּבֶבְּתִא הָשָעְאהאל 'הָוהְיְדַאְנ הָּמָהָה םיִמָיִּב יםֶגְופ
 ּתְרַמֲאְו הָלָא"לּכתֶא ּונָל וניקלֶא הָוהְ הָשָע הַמ תַחַּת 'ּורָמאְת

 : :ֶכָל אל ץֶרָאְּב יז
 :רֹמאָל הָדּוהיִב ָהּועיִמְׁשַהְו בקעי תִיַבְּב תאְז ּודיִּגַהּיפ
 ואְרִי אָלְו םֶהָל םִיַגיִע בל ןיֵאְו לָכְסיע תא אָנּועְמַׁשי

 :ּועָמָשַי אָלְו םָהָל םִיָנזא
 ּוליִחְת אָל יֵנּפִמ םֶא הזהְי-םָאְנ ּואְריִת"אָל יִתֹואָה ==
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 0 הימרי 2-4

 -אָלְו 'ּושעָגִַיַו ּוהְְרְבַעַי אָלְו םָלועְְקָח םָיל לּובָנ לוח יִּתְמָשרֶשַא
 = הָרומּג רוס בל הָיָה הזה םַעְלְו :ּוהְנְרְבעְידאלְו ויִלַג ּומָהְו 'ּולְכּוי
 | :וכליו ּורס

 ּוניִהְלֶא הָוהְי"תֶא אָנ אָריִג םּכָבְלִב ּוְרְמָאדאולְויי
 ותְעְּבי ׁשֹוקְלִמּו "הָרֹוו םָׁשג ןֵתֹנַה
 ּונָל"רֲמְׁשִי ריָצָק 'תֹוָקַח תָעְבְׁש

 ;'םָּכִמ בוטה ּועְנִמ 'םֶכיִתואַטַחְו הָלֲאּוּטַה יםָכיֵתֹונוֲע5

 ְׁשְּכ רּוׁשָי םיִעָשְר יִמַעְב ּוָאְצְמְנְיִכא
 :ּודְכְלִי םיִשְבַא תיִחָשַמ ּובְיִצַה םיִשּוקי

 הָמְרִמ םיִמלְמ םֶהיֵּתָּב ןְּכ ףוע אָלָמ בּולְכִּכז
 7אל ןיִ 'עֶרייֵרְבְר' ּוָרְבָע םג, ותָׁשָע נמי :ּוריִשָעִַ ּולְדָג ןכ"לע
 ּוטָפׁש אל יםיִנֹויְבֲא טּפְׁשִמּו וחיִלְצִיְו םּותָי יב ּונָ

 הָוהְי"םֲאְנ | ידָקְפָאזאָל הָלֶאְלַעָהִ
 פ | יִשְפַנ םֶקִנְתִת אל הָוָרׁשא יֹונְּב יםַא
 :ץֶרָאְּב הָתְיְהְג הָרּורֲעׁשְו הָמַׁש
 'םָהיֵדי-לֲע ְָּרִי םיִנֲהְכַהְו רֶגָׁשב וֵאְּבַנ םיִאָבּנַה

 :ּהָתיִרֲחָאְל ּוׂשֲעְּת-הַמּו ןֶכ ּובֲהֲא יִּמעְ
 | םלָשּורִי בֶרְקִמ ןמְינב יְֵּּוזֲעָהי 6

 תֶאְׂשמ ואש םֶרָּכַה תיֵּב"לַעְו רֶפֹוׁש וָעְקִּת עוקְתבּו
 לדג רָבָׁשְו ןֹופְצִמ הפְקְׁשנ הַעָר יִ
 :ןויצדתב ייִתיִמָּב הָנָנִעָמַהְו הָוָנַהיי
 , יםֶהיִרְדָעְו םיִעַר ּואֵבְי ָהֵגַא

 :יּוְי-תֶא שיא ּוָעְר' ביִבָס םיִלָהא ָהיֶלָע ּושְקֶת
 םִָרָהצב יהָלעֶגְו ומּוק הָמְחְלִמ ָהיֶלָע שק

 ;יִבָרָעְיִלְלצ ּוטָנְי יִכ \םויַה הָנָפיִכ ּונָל יוָא
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6,5—16 JEREMIA 651 

 :יָהיָתֹונְמְרַא הָתיִחְׁשַנְו | הָליָלִב "הָלֲעֶגְו ּומיָק
 יתֹואָבצ הֹוהְי רַמָא הָכ יִּכל

 הָלָלְס םָכׁשיְְי-לַע ּוכְפַשְו 'הָצַע ּוָתְרּ
 :הָבְרקְּב קֶשְע 'הָלְּכ "דָקְפָה ריִעָה איה
 ּהתָעְר הָרְסַה ןִּכ 'ָהיִמיִמ רוב ריָקָהְּכי

 :הָבִּו יִלָח דיִמָּת יִנֶּפלַע ּהָּב עֶמְׁשִי רש] סָמָח
 ּךֶממ יִשְפַנ עֶקתְרָּפ םלֶשּורְי ירְסְנה*

 פ | הָבָשּונ אול ץֶרֶא הָמְמְש ךֶמיִשַאְּ
 יִתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ

 לֶאָרְׂשִי תיִרֵאְׁש ןפגכ "ּלְלוְעְי לוע
 :'תֹולסְלהלע | רֶצֹובְּכ ידי בֵׁשָהי

 ּעְמְׁשְו הָדיֵעֲאְו הָבְּבַרַא ימלעי>
 ביִׁשְקַהל ּוָלְכּו אָלְו םֶנָוֶא הרע הגה
 :ֹוביּוצְּפְחִי 'אָל הָּפְרֶחָל 'םֶהָל הָיָה היהְי"רבְד הָּנַה

 ליִכָה יִתיֵאְלִנ יִתאלְמו"הַוהְי תַמָחי יתֶאְויי
 ָּדחִי םיִרּוחְּב דוס לַעְו ץּותַּב לְלֹועלַע ְּךַפָׁש
 :םיִמָי אָלְמְ"סע ןקָז ּודְכָלְו הָשָאדָע שיִא'םניכ

 וָהְחִי םיִשָנְו תָרָש םירחאל םֶהיִּתְב ּוּבְסְנְויי
 :הָוהְידִאְנ ץֶרָאָה יבָשוילע | יִדְיְתֶא המאה
 עַָּב עצוב לְּב םֶלּודְּנְ-דַעְו םֶּנַטְִמ יב

 :רָקָׁש הֵׂשְע קְּכ ןָהְידַעְו איִבָנַמ
 וש רמאָל הָלקְנ"לע | ייֵמע רָבֵׁשתֶא אפרו

 וש הָבֲעֹות יִּכ ּוׁשיִבּוהיפ :םֹולָׁש 'ןיִאְו םֹולָׁ
 ּועְרַי אל יםיִלְכַהדםִּג ּוׁשּובהאָל ׁשוְּב"םנ
 :הָוהְי רָמָא ּולְשְכְו 'םיִתְְקֶּפ-תֶעְּב םיִלְפְנַב ופי ןפָל

 הָוהְי רָמָא הָּכ
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 652 הימרי 28—6,17

 םֶלֹוע תֹוְבְתְנְלּולֲאְׁשְו ּואְרּו םִיִכָרְּד"לַע ּודָמַע
 = לג אלּורְמאּיַו םֶכָשַפַנלַעוגְִמ ּואְצַמּו הבדוכלו בוטה רד הוא

 . ּוביִשְקנ אל ּורמאיו רפוש לוק וביִׁשְקַה םיפצ םָכיֵלֲע יִתמְקַהְוי
 | ץֶרֶאָה יִעָמְשיפ  :םָּבררָשַאדתֶא הָרָע .יִעְדּו  םֶיוגַה ּועָמָש כלל

 יםַתובָשָחמ יִרּפ :הַָה םָעָהילֲא .יהָעָר איכמ יִכְנָא הּגה
 :ּהָבדּוסַאְמיַו* יִתְרּוַתְו ּוביִשְקַה אל יֵרָבְּד"לֲע יִּכ

 קָחְרַמ ץֶרָאמ יבּוָּטַה הָנָקְ יאּובְ אָבָשִמ הָנֹובְל יִל יהז-הָמְל>ט
 הָוהְי רַמֲא הָּכ ןכל :יל ּוברע-אל םֶכיֵחְבִזְ ןוצרל אל םָכיֵתּולֹע

 'ם5 ּולָשְכְו יםןלשכמ הזה םעָה"לֶא ןתנ יגְנה
 הָוהְי רָמָא הָּמ5< = ם ּוּודָבְאְי ועו ןכָש וָהחִי םיִנָבּו תובָא

 :ץֶרָאיִתְכְרַיִמ רוע ילודָּנ יונְו ןּופְצ ץֶרָאמי אָּב םע הגה
 = ומחר אָלְו *אּוה יִרָנְכִא ּוקיֹוֲחי ןֹודיִכְו תֶׁשֲ

 ּובָּכְר" םיִסּוס"לעְו הָמֲהָי םִיּכ 'םֶלוק
 :ןויצדתּ ְךיָלֲע | הָמָחְלַמַל יׁשיִאְּכ ְּורָע

 ּונידָי ּופָר ֹועְמְׁש"תֶא ּונְעַמְׁשצ
 :הָדלויּכ ליָח ּונְתקְוֲחַה הָרָצ

 ײָלַּת-לַא ךֶרָּבְבּו הרָׂשַה יאָצָּתלַא*פ
 :ביִבָּסִמ רֹונַמ באל בֶרָח יִּב
 רַפַאְב יישְלַפְתֶהְ קֶשירְנְח יִמַעְדתּב
 םיִרּורָמִּת דַּפְסִמ ךָלְישְע דיִחָי לָבָא
 :ףנילֲ לדדשַה אָבְי םֹאָתַּפ יִּכ

  ג'םָּכְרּדזתֶא ּתְנַחְבּו עדַתְו ירַצְבַמ יִמַעְב ְּךיִּתַתְנ ןֹוָחָּבל

 :"הָּמַה םיִתיִחְשִמ םֶלָּ לזר תֶשְחְנ ליִכְר יכלה טיר ייֵרָס םֶלָּכי
18 °° crrp; IoMSS AS) [ּועְדּו 6 םֶהיֵרְדֲע יער scl ,ּועֶמַש A א ve 
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 תֶרְפֹל ימְּת שֶאָמ" ַחֶּפַמ ירֲחְנפ
 קת אֶל 'םיְִרו ףֹורָצ ףרָצ אושל
 פ | !םֶהָּב הָנהְי סָאָמדיִּכ םֶהָל ואְרְק סֶּמְמ סב
 דמע> :רמאל הָנהְי תֶאַמ והמרד הָיָה רֶׁשֲא רֶבְּדַהְיי 7

 -רַבְד ּועַמְׁש יִּתְרַמֲאְו הֶנַה רָבְּרַהתֶא םָׁש ָתאָרְקְו הוהְי תיִּב לַעָשְּב
 ₪ 2 ד

 מ :'הוהיל תֹוחַּתְשִהְ הָלֲאָה םיִרָעְׁשִּב םיִאְּבַה הָהָר הוה

ee ones 

 רעה רבא טל ָּחְטְבִּת-לַא :הָנַה םוְקְמּ םֶכְתֶא הנכְׁשַא
 ביִטיֵה"םֲא יִּב5י :יהָמַה 'הָוהְי לֵכיַה הוה לָכיַה הָוהְי לָביַה ."רמאל
 שיא ןיִּ טֿפְׁשִמ ושעת שעד : םֶכיִלְלַעַמתֶאְ םֶכיֵכְרַּד"תֶא ּוביִטיִּת
 כָּפָשִּתְלֶא יִקָנ םֶדְו וקשעת אל הָנָמְלאְ יות ירָג6 :ּוהעַר ןיִבּו
 ִּתְנַכְׁשְוז םֶכָל ערל ּוכְלַת אֶל םיִרֶחַא םיִהלֶא יִנָחֶאְו הָזַה םוקְמַּב

 -דעְו םֶלָעְְְל םָכיִתְבֲל יִּתַתְנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב הוה םוָקְִּב ְֿכָתֶ
 ו בָנֶנַהִּפ :ליִעֹוה יִּתְלְבְל רֶקׁשַה יֵרְבְּד"לַע םֶכָל םיִחְטְּב םֶּתִא הנה :םלּוע
 > ₪ = םיִרֲחַא םיִהלֲא יִרֲחִא ָּךלָהְו לעבל רֶעְקְו רֶקְׁל עַבָׁשַהְ ףאָנְו ַֹצָר

 -אָרְקִנ רֶׁשֲא יהֶּזַה תִיָּבַּב יִנָפל םָּתְדַמִעַו םֶתאְבּוי - ;םתְעדיִדאל רֶׁשֲא
 :הָלֶאָה תָבָעוְּתַהְלָּ תֶא 'תושע ןעמל נְלענ םֵּתְרַמַאַו ויל יֵמְׁש

 יגיב ויל יִמשאָרְקנְרֶשַא "הזה תיבה" הָיָה םיְִרפ תַרעְמְהי
 רֶׁשֲא יִמֹוקְמ"לָא אָגּוכל יִכ< = = :הָנהְידָאְנ יִתיִאָר הֵּנַה יכֹנָא םג
 יִתיִׂשֲע-רְׁשַא תַא ּואְרּו הנֹוׁשאְרְּב םֵׁש יַמְׁש יִּתְנַכַׁש רָשַא וליִשְּב
 םיִשֲעמַה-לְּ"תֶא םֶכְתושע \ ןעָי הָּתַעְו :לֵאָרְׂשִ ימע תַעָר יִנָּפִמ ול
 = -נוצ םָּתְעַמְׁש אָלְו לבדו םָּבְשַה םָכיִלֲא רַפדֲאְו 'הְוהְי-םאָני הָלֲאָה

 ויֵלֲ ימְׁש-אָרְקִנ רֶׁשֲאו תּל יִתיִשַעְו+ :םֶתיִנַע אלו םֶכְתֶא אָרְקֶאְו
 רֶׁשֲאַּכ םכיַתֹובאלְו םֵכָל יִּתַתְנירׁשַא םֹוקמלְו וב םיִחְטְּב םֶּתַא רשַא
 -תֶא ּתְכלְׁשַה רׁשֲאכ ינּפ לעמ םֶכְתֶא יִתְכַלָשַהְוי גולָשל יִתיִשְע

 פ  :םִיָרְפֲא עֶרזלְּכ תֶא םֶכיֵחַא-ל

29 * 60 bn? | ? siclc Q mlt MSS G שש םּתִּתְנ, א (8 זצפ) םֶתָשָאַמ 
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 הֵּגְר םָדעב אָׂשִּת"לַאְ הוה םָעָה"רַעְּבוֶנּפְתִּת"לַא הָּתַאְיֿ
 הָמ הָאר ָּךְניִאַה יז :יִדתא עמש יֵגְניִאיִכ יֶּביענְפִּת"לַאְו יהָלְפְתּו
 םיִצָע םיִטְּקַלְמ םיֹנְּבַה יי ;םָלְׁשּורי תּוצּוחְבּו הָדּוהְי יֵרְעְּב םיִׂשֹע הָמַה
 םיִנוַּכ תושעל קַצּב של םיִשָגַהְ שָאָהתֶא םיִרעְַמ תֹובֲאָהְו
 :יִנָסיִעְבַה עמל םיִרָחַא םיֶהלאל םיִכָסְנ ְּךַּפַהְו םִיַמְׁשַה תכלמל

 ם בָהּ תֶּׁבןעֶמְל םֶֹא אֹוָלֲה הָהְיימֲאנ םיִיִעָבִמ םֶה יֵתֹאָה
 םוֵקְּמַה'לֶא ּתָבָּתַנ יִתָמֲחַו יִּפַא הֵּנַה הֹוהְי ינַֹאורָמאהּכ כָל

 הָמְדאַה "יִרָּפדלַעְו הָרָשַה 'ץע-לעְו הָמַהְּבַהלַעְו םָרֶאָה-לע הֶּזַה
 יִהלֶא תֹוִאְִצע הָוהְי רֶמֶא הכי  פ והָּבְכִת אלי הָרעֶבּו
 יּתְרבְדיאְל יב "שב לְכֲאְו םֶכיַחְבְז-לַע ופס םֶכיֵתּולע .לָארׂשי
 -לע* םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ םָתוא יִאיִצֹוה םייְּ םיִתיְוצ אָלְ םֶכיֵתֹובַא-תֶא
 רמאָל םֶתֹוא יִתיֹוצ הָּעַה רֵבְּרַה-תֶא-סִא יכי3 :חַבָזְו הלוע ב
 םֶּתְכְלַהו "םעל ילויַהְּת םָּתאְו םיהלאל כָל יִתיָיְהְו יקב ועמש
 -אָלְו יועֶמְׁש ; אֶל :םכל בטיִי ןעֶמְל םֶכְתֶא הָנצֲא רֶׁשֲא ּךְרּדַה לכ
 רָחֲאְל יהיו עֶרָה בל יתּורְרְשְּ תוצָעְמְּב כליו םֶנָזָאדתֶא ּוטַה
 דע םִיַרצִמ ץֶרֶאְמ 'םֶכיִתוְבַא ּומַצִי רָשא םויַהןְמְלי :םיִנפְל אָלְ
 :תֹלְׁשְוםּכְׁשה םוי םיִאיִבגַה יֵדְֲלָּ"תֶא 'םָכילֲא חֹלׁשִאְו הוה םויה

 ּועְרַה םָּפְרָע"תֶא ּוׁשְקיַו םנְוָא-תֶא ּוּטַה אָלְו ולא עֶמָׁש אול
 ּועמשי אֶל יהָלֲאָה םיִרְבְַה-לָכ"תֶא" } םָהיֵלֲא תְרַּבְדו>7 :םָתֹובֲאַמ
 יוגַה הז יםָהיִלַא תְרַמאְוי* :"הָכּונַעַ אלו םֶהיִלַא ָתאְרְקְו ףילא
 הָנּומָאָה הָדְבִא רסּומ וחקל אָלְו ימלא הוהְי טּוקְּב ּועְמְׁש-אול רֶׁשֲא
 1 7 פ  :'םֶהיִּפָמ 'הָתְרְכְנְו

 | הָניִק םִפׁ-לע יִאׂשּי יכילָשהְו ר ימי
 הָדּוהְיונְב ָעדיָּבס :ֹותְרבֲע רֹוּד-תֶא שטינ הֶוהְי סָאָמ יִּב

 =-. ויל יָמׁשאָרקנירֶַׁ תִיַּבּב םֶהיצְקְׁש ּומָש הָוהְי-םִאְנ יניֵעְּב עֶרָה

 16 ™ 6 kai uh 6500 ד00 6\6מ0|טסו 007006 א0\ ןג| 6000, 566 6( %
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 ל 6% תאז הָשעי.
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 םֶהיִנְּבתֶא ףרשל םֹנַה"ָב אֹינְּב רָׁשֲא 'תֶפַּה "תּומְּב ּונָבּוז :ֹואַמַמל
 כל  ם :יבל"לע הָתְלֲע אָלְו ְתיֹוצ אָל רֶשַא ׁשֶאְּב םָהיֵתְְּב"תֶאְו
 םֹנִה"ְְב איִגְו תֶּפּתַה ידע ירָמָאידאַלְ הֶוהְידםֶאְנ םיִאָּב םיִמָי הָּגַה
 תַלְבְנ הָתִיָהְו3ּ :םוקָמ ןיאָמ תֶּפְתְב ּורְבְקְו "הָנְרַהַה איִג"םִא יִּכ

 :דירחמ ןיִאְו ץֶרָאְק תַמָהְבְלּו םיִמָשַה ףועְל לכַאמל הָּזה םַעָה
 הָחְמַש לוקו ןושָש לוק םֶלֶשּורי תֹוצֲחַמּו הָרּוהְ יירעַמ יּתּבָשַהְו |
 איִהַה תַעְּבּי 8 יץְרֶאָה הָיִהִּת הָּברֲחְל יִּכ ב לוקו מח לוק |

 -תֶאְו ויִרָשדתומְצעְתֶאְ הָדּוהידיִבְלמ תֹומְצַעדתֶא ואיִצְויו הָוהְידםַאְנ
 םֶלשּורי"יבשוי תומצע תֶאְו םיִאיִבְּנַה תוָמָצַעו תֶאְו םיִגָהְכַה תומָצַע
 רֶׁשֲא םִיִמָשַה אָבְצו לכל יַחְלַלְו שָמָשל םּוחָטְש :םֶהיִרְבְקִמ
 רַשַאְו ושר רֶׁשֲא םֶהיֵרֲחַא וכלה שאו םּודְבע רשאו םּובָהַא
 ּויָהְי הָמְדַאָה נפל מל ּורְבְקְ אֶלְו ּופְסֶאְי אל םהְל ּווחְּתְשה
 יהֲעְרַה הָחָפְׁשִמַהְומ םיִרָאְׁשִנַה תיִרֲאְׁשַה לכל םייַחַמ ּתוָמ ירֲחְבִנו
 הָוהְי םָאְי םָׁש םיִּתְחַּדַה רֶׁשֲא .ֿםיִרֲאְשִּנַה תֹוָמְקְמַהלְכְּב תאְּזַה |

 הָוהְי רַמָא 'הָכ יםָהיִלַא ּתְרַמְאְו+ ;תואְבצ

 :בּושִ 'אְָו יבּושיְדַא | ומי אְָו לו
 תַחָצִנ הָבְשְמ 'לְׁשּורְי 'ֵהּנַה םָעָה יהָבְבֹוׁש עמ

 :בְּׁשָל יונַאמ 'תיִמְרּתַּב ּקיִזַחַה
 ותעְבלע םֶחְג שיא ןיא ורדי ןב"אול יעמׁשאו יִּתְבׁשְקה

 יִתיִשָע הָמ רָמאַל
 :הָמָחְלִמַּב ףטוש סּוסְּכ יםֶתוָצְרְמִּב בש יהל

 יָהיִרַעומ .הָעְדָ יםימָשב הָריִסֲח"םנז
 הָנֲאּב תע"תֶא ּוָרָמַׁש "רּנעְו סוסו רֶתְו
 :הזהְי טּפְׁשִמ תֶא ּועָָי אֵל יֵּמעָ
 ּנָּתַא הָוהְי תַרֹותְו ֹונְחַנֲא םיִמָכֲחֹי ּורָמאָת הָביִאל
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 5 >6 || 5 616 68 | 5% >6 | 4 **>6 | * 6 הכ יִּכ | = 620 לפיַה | 5 600 םּוקָי |
 < 09* ובושי | 76859 אל || 5 *1 בָבוש | 5 69 הּנַה יִמע | = >6 | %6 םֶתיִמְרַתְּב |
 * 69930 'מו | 6 *= 6 ּועָמָשְו אָנ ּוביִשְקַהא 8: עמשאו a44 | "וס ולָּ 6
 הֶלָּכ | < 0 םֶתָצּורְמְּב 6 ('רֶּמִמ טָׁש?), 3 (םֶנֹוצְרּב) םָתֹוצְרְּב (? םטש) םֶבָש םֶלָּכ |
 4 6 ּותְלַהְצְמְּב | ל * >6 | ל 1 6 21155 6830 ּהָדְעומ | * 1 6 א םוס| 0 םיִסְו |

 5 ₪ 1 6 68 רוגע (ג06?) | 8 *.63+-יִּ



 656 הימרי 8,9--ופ

 :'םיִרְפְס רכש 'טע הֶׂשְעי רֵקְׁשל 'ֵהּגַה ןכָא"
 ּודָבְלַיו יּוּתַח םיִמְכֲח ּוׁשיְבֹה

 ס = :'ֹמָהָל הָמ"יֹתַמְכָחְו ּוסאָמ הוהְירַבְדב 'הּגִה
 םיִׁשְרויְל םֶהיֵתֹודְׂש םיִוֲחַאַל םָהיֵׁשְנ"תֶא ןַּתֶא כָל

 עַצָּב עצב יהָלְּכ לודָנ-רעֶו ןטָּקִמ יִּכ
 :רָקְׁש הֶׂשְע יהָלְּכ ןַהּכ"דעֶו 'איִבָנִמ
 !םּוְלש רָמאַל הָלְקְנלַע 'יִּמַעתַּבי רָבֵׁשזתֶא פריי

 וָשָע הָבַעוְת יִּכ ושבהיי :םולָׁש ןיִאְו םָלָׁש
 | ּועְדַי אָל םֶלְּבַהְו ושובָידאל שוָּבדַּ

 .פ  והָוהְי רַמֲא נְשָּכִיםֶתְּדִקְפ תַעְּב םיִלְפְנַב לפי כל
 ןפַגּב םיִבְגַע ןיא  הָוהְיְְאְנ .'םָפיִסַא ףָסָא

 :יםּורְבַעַי םָהָל ןּתְאְו לַבָנ הָלְעַהְו הָּנאָּתַּב םינֲאְת ןיִאְו
 ופְסֶאַה | םיִבְׁשְי ּונְחְנֲא הָמלֲעַ

 'םַׁשיהָמְּדנְו רֶצְבִּמַה יִרָעְדלֶא אוָבְנְו
 :*הָהיִל ּונאַטֲח יִּכ שאֹרדיַמ ּונָקְׁשַו 'ונָמְדָה ּוניֵהלֲא 'הוהְי יִּכ

 :יהָתְעְב הֵּנַהְו 'הָּפְרמ יתַעְל בוט ןיִאְו םיִלָשָל הוקי
 ויָסּו תֶרָחִנ יעמשנ ןָבִמ
 ץֶרָאָהְּכ הָשעָר ּויריִּבַא תֹוָלֲהְצִמ לוקַמ
 ּהְב יִבָשְיְו ריע ּהָאולְמּו ץֶרֶא 'ּולְבאּיַו ּואֹוביוי
 םיִנֹעְפִצ םיִׁשְחְנ םֶכֶּב חלָשְמ יִנְנַה יכל

 :יהָוהְיָאְני סָכְתֶא ּוכָשַנְו שחל םֶהָלְ-ןיִא רשַא
 | = זייד יבל יִלָע ןֹוגְי לע ייָתיִניִלְבַמ
 | <  'םיקחרמ ץֶרֶאמ יִמַעתַּב יתַעְוש לוק-הַּנַהיפ

 | הב ןיִא 'ּהָּכְלַמיםִא ןויִצְּב ןיא הָוהְיַה
 8 ל-ל >66, הנה >3 || == 6% תבע? (סxסוס) הָׂשֲעַנ | 6 'פסל | כ = 63 ותחו |

cf 6,135 | r0°Q(יכ)-נ2 >6, a8סrל 69284 יִּכ | *6 תמכח || 689 םֶהָּב |  
 ב לָּכ | ל 160155 5ג 'ִמּו 613 || זז *1 6 6155 ואפריו 614 || ל 1 ימע 6,14|
 ז2 1'ה םג 615 60 | :3 ** 6 םֶתאּובְת ּופְסָאְו < 23; 1 ? הָפְסא (ףופָא)
 םֶתאובְת ve 54+ םֶפיִסַא ףַסֶא | ל >68% 466 6 6זזק ? 23/155 םודבעי 5
 םודבעו || 14 * 66 <. 6חסקקוסשןו6צ (המרנו ?) || ל >6 | 5 >6 618% | * 6% 5
 ונמרה? | + 6 ול | 15 * 65 תַעְלּו, 1 4 || ל 1 6 112155 ₪06 אפרמ || 5 6 הָלָהְב
 טחסטסמ | 16 * 64 + לוק || ** 68 לכאיו אוביו || זָד -- >6 || 18 * דק, 3
 20158 63% 0 יתינ ילבמ; 8+16 66 (690010) הָהְנ יִלְּבִמ ; 6 0 = הָאָנ יִלְּבַמי|

GY.4 4,16 || <16 6 לַמ |  Plc 6 pnל ₪6 1 6 אפ יִלָע | זַפ * 6% |  

co bude EAR A} 
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9 JEREMIA 657 

 :רָכָג "יִלְבַהְּב .םֶהיִלְסֶפִּב יִנָסִעכַה עוּדמ
 :ּונְעׁשּונ אול ּונְחַנֲאְו ץֶיֵ הב ריִצָק רֶבָע>

 :ייִנְתָקוֲחַה הָמש יִּתְרלַק "יִּתְּבְׁשִה יִּמַע"תַּב רָבָׁש-לֲעי
 םֵׁש ןיִא אָפֹרמִא רךֶעְלֵנְּב ןיִא יֵרָצַה ==

 :יִמַעְתַּב תָכְרַא הָתְלֲע אָל עּודמ ל
 העמד רֹוָקִמ 'יְכיַעְו .םימ לשאר ןָתְויִמִ

 :ימעתב יִלָלַח "תֶא הָלָיְו םָמּוי 'הְָּבֲאְ
 יםיִחְרֶא ןולְמ" רָּבְדְִב יָננְתוהיָמי 9

 םָּתאְמ הָבְלאְו יֵּמַעדתֶא הָבְזעֲאְ
 :םיֶדגְּב תֶרָצָע .םיִפָאְנְמ םֶלָכ יִּ
 רֶקֶש יםֶּתְשק םֶנשֶלתֶא ָּכְְדִיַי
 ץֶרָאָּב ּרְבּנ 'הָנּומָאְל אֶל
 :יהָוהְיַאְנ  ּועָדְאָל יָתֹואְו :ּואָצְנוהָעְרְדלֶא הָעָרַמ לּכ
 ּותָמְבּת-לַא יחא"לַּכיהלַעְו ּורַמְׁשַה ּוהָעְרַמ שיא

 ְְלֲהַי ליִכָר עֶרילָכְו בֹקְעַי בֹוקָע הֶאלָכ יִּ
 רְּבִַי אָל תָמֲאְו לתָהְי ּהעְרְּב ׁשיִאְוי

 הָמְרַמְּב הָמְרמ יֹותְּבָךּתְבׁש :ּופְלִב הועה" רֶקָשירּבּד םנושל יְדּמִ
 יתֹואָבְצ הָוהְי רֹמָא הָּכ ןכְלל ם :הָוהְיםִאָני יִתֹוא-תעַד נאמ

 :ייַמעזתַּב ָנְפִמ הֶׂשֲעֲא 'ּךיִאדיּכ םיִּתְנַחְבּו םָפְרֹוצ ינְנַה
 ױיֿפְּב רד הָמְרִמ םֶנֹושְל יטָחְוש ץחז

 :ְּבְרא ישי וְבְרקְבּו רֵּבְַי ּוהֵעַרתֶא םוָלְׁ
 הָוהי-םָאָנ םָּבידְקְפֲאאְל הָכֲאלעה*

 פ | :יָׁשְפנ םָּקַנְתַת אָל הָוּכירָׁשַא ינְּב םַא
 הָניִק רָּבְדִמ תֹוֲאְג"לַעו ייֵהָגו יֵכְב יאָׂשֲא םיִרָהָה-לַע

 הָנְקִמ לוק ועָמְש יאָלְו רבע ׁשיִאדיַלְּבִמ 'ּותָצִנ יִ
cf 624 | 22 61 619 * 639 'הבו || 21 * >6; קזמ 41 | * 6+ הָדָלְויַּכ ליִח  

cf SE ||לע  pc MSSַה יִמע( | * i2 6+ הMSS Vrs ‘JY | b141155 68 || 23 *  

 Cp 9, 1° 6% ל ןֵּתְי | = 6% ןּורֲחַא ןֹולָמ | 2 * 6280 תֶׁשְקְּכ | * 16 639%
 הנומא || < צפ הָרְבִנ (ע = 4) || = >6 | 3 = 1 6 יג םָכיַחֲא 65 םהיחא |
 4 * 60 לתהי | * 68 הָדְמְל | 48 54 = 6? ךּותְּב ףות בָש ּואְלְנ ּוועָה | 5 >6]
 6 5 >6; 3% = 48 | ל ךיא >6; 6 הכ | < 66+ תֶעְר 6 תעְר | "1 יִמְע-תֶא ו

(6MSS bry) | °° ₪1 6 6ינפמ | ל * א 689 טָחּוש 0 155)78 36 טּוחַש  
 םֶהיִפ יִרְבְד | < 51 6 64 הָביֵא (0ק0) | ף * 6% 1 6 683 ּואָש | * 41 6 66[

 < 1 ? 66( 6 66\וחסש) וצָנ || 5 >66 | * 1 6 66 אל.



 \ 8 הימרי 7-2

 ּוכָכָה ּוְדְנ .הָמֲהְּב"רַעְו םִיַמְׁשַה ףּוָעַמ
 םיִנַּת 'ןעְמ | םיִלנְל םֶלְׁשּרְ-תֶא יִּתַתָנְויִ

 :בשוי 'ילְּבִמ .הָמְמְׁש ןּתֶא הָדּוהְי יִרָעְתֶאְ
 ּהָרניְו ולא הָיהְייְפ רָבְּד רׁשֲאַו תאֹו-תֶא ןֶבָיְו םֶכָחָה ׁשיִאָהיִמיי

 פ ורבע יִלְּבִמ רָּבְדִמכ הָתְּצַנ ץֶרָאָה הָדְבֲא הָמ-לֲע
 -אלְו 'םֶהיִנְפל יִּתַתָנ רֶׁשֲא יִתְרֹוָת"תֶא םֶבָוְע"לַע יהוהְי רָמאּייי
 יָרֲחָאְו יםָּבְל תּוְרִרֶש יִרָחֶא ּוכְלִיַניי :'ףַב ּוכְלַהדאלְ יִליקְב ועמש
 יתֹואָבצ הָוהְי רֿמֲא-הּכ ןכל+ ס :םֶתּובַא םּודַמִל רֶׁשֲא םיִלָעְּבַה
 זיִמ םיִתיִקָשַהְ הנעל יהְּנַה םַעָה"תֶאֹי םֶליכֲאמ יִנְנַה לַאָרְׂשִ יהא

 יתְחְלְשְו םֶתובַאְו הָּמָה יעדי אל רׁשֲא םיוגּב םיִתוציִפַהוי :שאְר
 פ !"םֶתְוא יִתולַּכ' דע בֶרָתַהתֶא םֶהיִרְחֶא
 הָניֵאֹובְתּו תֹונְנוקְמִל ּואְרְק'ְו יִנְניִּבְתֶה" "תואָבָ הָוהְי רַמָא הב

 יִהְג "ניל הֶנָשְתְוי יהְנְרַהְמְתּוי :יהָנאוָבְתְו ּוחְלָש תֹומָכֲחַה-לאְו

 :םיָמולְו ּוניִפַעְּפַעְו הָעְמְ 'וניגיע הָנְְַתְ
 ּנְדּרְׁש ךיא ןויצמ עָמָשנ יִָב לוק יי

 פ ּּוניִתונְּכָשַמ יּוכיִלָשה 'יִּכ ץֶרָפ ּונָבזָעְיִכ דאָמ ּונָשְּב
 ויָפְדרַבְד יסָכְנְזֶא חָּקִתְ היהְיירַבְּד םיִׁשָנ הָנְעֲמְׁשִיכ

 :הָניִק ּהָתּועְר הׁשֲאְו יִהָנ םֶכיֵתָנְב הָנְדַפַלְ
 ניתונָמְראְּב אָּב ּוניִנולַחְּב תֶוָמ הָלֲעדיַּכיפ

 :תֹובֹהְרַמ 'םיִרּוחְּב ץתמ לְלֹוע תיִבְכַהְל
 להְוהי"םָאְנ הָכ ל

 יהָרָשה יגָּפלַע ןָמְלְּכ םנֶאָה תלבנ :הֶלְפַ

 הוהְי רֶמָאוהי ס  :ףסַאְמ ןיאו רצוקה יִרֲחָאִמ יריָמָעכ
 ותְרוְבְגַּב רוָּבַגַה לֶלהְתִיילִאְו ֹותָמְכֲחְּב םֶכָח לֶלַהְתִיְדלַא

 | זס * 6 ןועְמּו || * 24155 ןיִאָמ || זז 68 'ני 6 םָכָל דגי 63559 ּונָל "|
 12 * 6-יִלֶא | ? 5 םָתֹובֲאֵלְו םֶהָל | << >6: סצפ 41 | 13 21155 63--עַרַה |
 4 5 >6 (566 6( 8*) | - <6, dl r5 * תספמ 155 םּועְרִי | 1 ft c 6 םֵתלַּכ

dl et cf 17% || 17 %6, 463 || = 6 הָנְרַּברְתּו,  c(6+ ּהָּב) | 6 * >6 | 41  
 ? 6 16 || °» 1 > mlt MSS (ins hoc vb pr'a )8 ), 6% םכילע | = 62 םכיניע |
 4 6% םכיפעפעו || 18 2M55* 6% יֵצָּב | * m1: MSS יכ) 68 501 | | = 64 ּונְבַלְׁשַה
 frt 1 6 4 ּוכְלַשֶה ₪ 5 | 19 "* 90 םֶביִנְא הָנְחָּקִתְו | 20 * 69 םכינ-- | ל 64

morte), AZT = A |רָבָּד  al c 63 o#6 'חבו || 21 3  > | invers)םֶכְתַמְדַאְּב /  

 ל 6 | *6 הָתיָהְו | $ nסממ 155 %9* הָמְדַאָה ; 6 םכתמדא הרש | < 6 רימעכ |
22 mlt MSS Vrs (excl ?) לַאו 



9,23—10,10 JEREMIA | 659. 

 ללַהְתִמַה לְלַהְתִי תאֹוב"מַא יּכי :ֹורׁשְעְב ריִשָע לַלַהְתודלא
 דֶסָח הֵׂשֹע הָוהְי יִנֲא יִּב יתוא ַעֶרְיְו לֵכְׁשַה
 ס  :הָנהְיְדםָאְנ ייתְצפָח הָלֶאְבְיִּכ ץֶרַאְּב הָקָדְצּו יטָּפָשִמ

 םִיָרְצִמ-לַעי יהָלְרֲעְּב למ -לָּבלע יִתְדְקְפּו הָנהְי"םֶאְנ םיִאְּבםיִמָי הָבַה4
 הֶאַפ יִצּוצְקלָּ לע יבָאומדלַעו \ ןומע י ינְּב-לעֶ םולָא-לַעְ *הֶרּגהי"לַעְ
 5 :"בלילרע' לֵאָרְׂשִ תיּב"לָכְו יםילרע םיּגַה"לְכ יִּכ רֵּבְדּמַּב םיִבְׁשיַה
 רֶמָאוהכ* : לֵאָרְׂשִי היפ םכילֲע הָוהְי רָּבִּדרָשַא ירָבְּדַה-תֶא ועָמָשי 10

 הוה ּותֲחָּתלַא םִיַמׁשַה תֹוִתֹאַמּו יּדָמְלָת לֵא םיוּגַה ידְרְדדלֶא
 :הָמַהַמ םִיוגַה" ּותְחַיְיִּ

 יור רַעָיִמ ע'י אה לָבָה םיִּמעָה תק
 "ּוהּפיְו בָהָזְבּו ףָקָכְּבי :ידָצעַמּב ׁשָרָח" ידי הׂשֲעַמ
 :'קיִפָי אולְו 'םָּקְזַחְי תֹוָבָקִמְבּו תֹוָרְמְסמְּ

 ּודָעְצ אָל יָּכ 'אּוׂשָני אֹוׂשָנ יורָבדְי אָלְו הָּמַה הֵׁשְקִמ רֶמֹתְּכי
 ס  :יםָתֹוא ןיִא ביִטיַה-םִנְו וערי אָלְיַּכ םֶהָמ ּוֵאְריִּתלַא

 :הָרּובְנְּב ּךִמש לווָדְנְו הָּתַא לֹוָרָג הָוהְי ךּומָּכ ןיאמ<
 -לֶכְבּו םִיֹוּגַה יַמְכַח"לָכְב יִּכ הָתֲאַי ל ל יּכ םיוגַה ְּךָלַמ ְךאָרְי אָל יִמז
 :ךּומָּכ ןיאְמ םֶתּוכְלַמ

 :אּוה ץע םיִלָבַה רסּומ ּולְסְכְיְו ּוָרעְבִי תַחַאְבּוצ
 יזפּואמ בָהָזְו אָבּוי שיִשְרַתִמ 'עקְרֶמ "סב

 יםשּובל \ ןָמָנְרַאְו תלת "ףרוצ ידיו שְרָח השעמ"

 לכ םיִמָכַח השעמ'
 םָכֹוע ּךֶלֲמּו םִיַח םיִקלֲאזאּוה תָמֶא םיִהְלֶא הוה" = =

 ס מעז םג ּולְכְידאָלְו ץֶראָה שער ּופָצְקִמ
 23 = 1c QF 628 Wh | *16 66 יִצְּפָח | 241 ft םילרע 6 םֶתְלְרִע יִלּומ |
 25 * 6 'וססט(טו(שצ || * 6 באומ יִנָּב | 5 60% רַשְב יִלְרַע SAE םֶרָשְבַּב םיִלָרִע |

>6F* | 2 = 6ק זס, :*6 הוהירַבְּד | C4-4 6 םֶּבְל ילרע 338 םָּבְלְּב םילרע ||  
 יֵכְרַרַּכ; 1 דב, cf ל; 9 'דדתא | ל 6% כלת; ₪4 1 || 5-5 6 0016 ד0% 000%

prb 1c 6S ni6<* | כִרfחסו6 0טדשצ | 3 * שק ? ₪ 1 תִּתְח | ל <6 | ©  
 804 ? | * 69 קָצּומְו | 4 * 6 הָפִִמ; ₪ 16 6 ּוהָּפַצִי ו6] 8 הָּפְצִמ | 8
 ּוהקְּוַחִי 66 מפ (1 8 0ףססטסוש (atrd והַחיִני | 3 וקיפי | 5 ל >6 566 609(
 ל םספפ 1155 ּואָשַנִי | * 1 םֶּתִא | צ 6-8 >6 | ל 3 םיִמלועֶה"לְּכ cf 10 € 'N"ל3[
 8 0 kapdiat (xapdia 35( [ v g in 6 ante § | * 6 praem אל אוה הָׁשְקִמ ףָסָּכ <

cf1? רפֹואמ  ° | (Var pr v saa) | ® 6# rpécgBAntov (fit pro érigA.)ּובָלַהְי  

 Z$gh (mars) | 4-4 6 'ח השעמ 'צ ידיו (65* דיו) sed cf ® || * 66 םּושָּבְלַי |
 “ <6 ins?c 4 עז 9% | ט 10 <6.
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ke הימרי 10,11—25 

 .ודבאָי ודבע אָל אקַרַאְו איַמָשיִד אלַהְלֶא םוהָל ןּוְרְמאָּת הָנְדְכיי
 ם -:הֶלֶא איִמש תוָחַתְִמּו אעְרַאמ

 | :םִימְׁש הֶטְנ ֹוְְנּובְתְבּו ֹותָמְכֲחְּבלַבַּת ןיכמ .ּוחכְּב ץֶרֶא השעיי*
 'ץִרָא הצקמ םיִאְשְ הָלֲעיו םִמְׁשַב םיִמ 'ןמָה ותת לוקליי

 :יָתֹרְצֲאַמ 'ִחּוְר אצויו הָשֶע רָמָמַל םיִקְרְב
 ילָסָפִמ ףֶרֹוצ"לְּכ שיבה תַעדִמ םֶדָאלָּכ רַעְבָני+

 "םיִעּתעִת הָשעִמ הָּמַה לֶבָהי5 :םָּב םּוְרְדאלְו 'יָּכְסַנ רֶקֶש יִ
 :ודבאי םֶתְּרְקִּפ תַעְּב

 יאוה לּכַה רָצְויִדיִּכ בקעי קלח הָלֲאְכ"אָלפ
 סם  וֹומָׁש 'תֹוֲאָבְצ הָוהְי ֹותָלֲחנ 'טְבְׁש לֶאְרְשיו

 רָמָא הכדיּכי* ם :ירֹוצָמַּב "יתָבָשי  'ְִּתְעְנַּכ 'ץֶרֶאְמ ייִפְסַאיז
 'םָהָל "יִתְלצַהְו תאָּגה יסעּפּב ץֶרֶאָה יבָשּודתַא עלוק יְנה הֶוהְ
 ם  ּאָצְמִי ןעַמְל

 יִּתְרַמָא ינאְו יָתָּכִמ הָלֲחַנ "ירָבש-לַע ייל יא
 דָּדָש יִלָקֶאי :יּונָאָשאְו "יִלָח הז ךא
 יביאו ייָנָאְצִי נב וקָתנ ירְתיִמלֶכְ
 :יִתועיִרִי יםיִקָמ יהא ידוע הָטנְןיא
 ּושָרְד אל הֹוהְי-תֶאְו םיִעֹרָה ּורעְבָנ יי

 :הַצֹופָנ םֵתיִעְרַמ-לְכו ליְִׂשִה אל ןכ-לע
 ןֹופצ ץֶרָאַמ לוד שערו הָּאָב הָּגַה הָעּומְׁש לוקי

 :םיִּגִּת ןוָעמ הָמַמָש הָדּוהְי .יִרָעְתֶא םּושְל
62 +1 

 = גודעצהתֶא ןיִכָהְו ךלהי 'שיאלדיאל וכד םֶדֶאְל אל יִּכ הָהְי יּתְעדיי
 :"יִנָטָעְמַּתְְַּ פא" טּפָשמְב א הוהְ ייֵנָרֲּפיג
 | םיוגַה-לע 3 ךְתַמֲח משי

  | 13 °° >6#, sed fit crrp || ° Gf-ך-חוהו 65 5 12 | 19--51,15 = 16--12
 ימה | 5 0 'ִאָה | %1 6 36 6/5 5%9 תחור, 6% 066 | 14 * 9(6) וויִלְסַּפִמ |
 5 65% ְךַסָנ 63 וכְסַנ; קזפ 1 ויִבְסְג || < 6 אל | 15 68 ישעמ | 16 * 3+ םֶתְלָח|
 פל >6 || 5 >6 | 17 * ףַסא | ל ץּוחַמ (66006ע) | * 5 ָּךֶתָטְלִּכ | 4
 = תֶבָשּוי; א יִּתְבָשוי || < 6 6 660% (רֶחְבְמְבל) || 18 * 41 6 6% || * 6 הֶרָצַּב 1
 5 >6 || * 61? 6 ְךֵתָּכִמ אמת ג ּוטָׁשֲאַ? 6 | 10 >6 | ל 6 בש |
 5 69 ךתָּכִמ | 6 0 ייָלָח | * 6% יִנָאָצַמִיַו> 65 . . 6 | 20 * %
 ינאצו; 1 48 | ל prb dl (m cs) || == 6 םוקִמ רוע ןיֵא | % 6 םוקמ || 2ז 1? 'מדלכ;
 6 ּוצֹופָנְ תיִעְרַמְדלָכ הָליִּכָשָה | 22 6 ןועמו | 23 51 6 21155 6899 אלו |

 « 64 שיא | 55 1 ןיִכָהְל | 24 5 6% קוטז 508 | ל 6694 לאו | 5 ףאְּב
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 ּואָרְמ אל ָּךְמׁשְּב רֶשֲא יתֹוחָּפְׁשִמ לֵעָו ךּועְדְאָל רשַא
 פ | ּופְׁשַה ּוהְנְניתֶאְו ּוהָלַכְּו 'ּוהָלְכַאו בקעידתֶא ֵּלְכֲאיִּכ
 ועְמְׁשי :רמאָל הָוהְי תֶאַמ ּוהיְמְרילַא הָיָה רֶׁשֲא בָּדַהי 1

 יִבָשְי-ילַעְו הָדּוהְי שיִא-לֶא 'םֶּתְרַּבִדְו תאְּנַה תיִרְּבַה יָרְבְּד"תֶא
 ׁשיִאָה רֹוָרָא לֵאָרְׂשִ יהא הָוהְי רָמָאדהְּ םֶהיִלַא תְרַמָאְ :םלשּורי | |

 םֶכיֵתֹובֲאזתֶא יִתיְִצ רֶׁשֲאּ :תאוה תיִרְּבַה יָרְבְּד"תֶא עַמְׁשִ אל רֶשֲא
 יֶלוקְב ּוָעְמׁש רֹמאַל לְרַּבַה רּוּכַמ םִיַרְצִמ"ץֶרָאמ םָתאיִאיִצוָה םיְּב
 יִכנָאְו םָעָל יל םֶתיִיְהְו םֶכְתֶא הּוצַארָשַא ילְכָּכ 'םֶתּוא םֶתיִשְעַו
 יִתָעַּבְשְנרָשַא הָעּובְשַהתֶא םיִקְה ןטמל5 :םיהלאל םֶכְל הָיָהַא
 רַמאָו ןעַאְו הָּנַה םִיּכ ׁשֵבְדּו בֵלֲח תַבָז ץֵרָא םֶהְ תתְל םֶכיִתוְבַאל

 הָלֲאָה םיִרְכְּדַלֿפ-תֶא ארק ילֲא הָוהְי רֶמאַנפ ם :הָוהיְמָא
 תאּוה תיִרְּבַה יִרְבּדיתֶא ּועְמַׁש רָמאָל םַלְׁשורְי תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי יִרְעְּב
 םֶתֹוא יִתֹלֲעַה םֹויְּב םֶכיֵתֹוְבֲאּב יִתֹרְעַה דַעָה יִּכ :םֶתִא םָתיֵׂשֲעַו
 :יִלּוקְּב ּועֶמ . רֹמאֵל רַעָהְו םָּכְׁשַה הוה םִיַהיירֲע םִיַרָצַמ ץֶרֲאמ

 עָרָה םָּבל תיִריִרְשּב שיא ּוכְליו םֶנְזֶאדתֶא ָּטַהאָלְו ּועָמָׁש אֵל
 אָלְו 'תּושְעְל יִתיּוצְדרָשִא תאנה תיִרְּבַה יִרְבּדדלְּכ-תֶא םָהיִלָע איִבָאְו
 יֵבְׁשְיְבּו הָדּוהְי ׁשיִאְּב רֶׁשָמ"אָצְמְנ יִלֶא הָוהְי רָמאיופ פ :ֵׂשָע

 עומְשל + ּונאמ רשא םיִנשאַרַה םֶתּובֲא ת תנוע"ילע ּובָשוס :םלָשּורְי |
 -תיִב ּורָפַה םֶדְבְעְל םיִרֲחַא םיִהְלֶא יִרְחֶא ּוכְלָה 'הָמַהְו יִרָבְּדתֶא |
 כָל ס וםָתֹובֲא-תֶא יִּתַרְּכ רׁשֲא יִתיִרְּב"תֶא הָדּוהְי תיַבּו לֵאָרְׂשִ |
 תאָצְל ּולְכוידאל רֶׁשֲא הָעְר יֹטָהיִלֲא איִבַמ יִנָנַה הָוהְי רָמָא הָּכ |
 | לבָשיְו הָדּוהְי יֵרֲע פלה :םָהיֵלֲא עַמְׁשֲא 'אָלְו ילָא וק ּוקְעֶזְו הָּנַמִמ |

 -אָל עָשּוהְו םהְל םיִרָטְקְמ םֶה רָשַא םיִהלֲאָה-לֶא 3 וקעזו םֶלשּוִ
 הָדּוהי ףיֵהלֲא יָה ְּךיִרָע רַּפְסִמ יִּבּי םָתָעָר תעְּב םֶהָל ּועיִׁשי
 רטקל יתֹוֲחַּבְזִמ תֶׁשֹּבלי תּוחְּבְזִמ םָּתִמִׂש םלׁשור תוצֶח רַּפְסַמּו
 םדעב אָשִּתלֶאְו הָּדַה םַעָה"רַעְּב ְלַּפתִּת-לַא הָּתַאְו פ :לֵעָּבל
 ספ  !םֶתַעַר דעְּב לא םִאְרְק תַעְּב עָמש יִנְגיִאיִּכ הָלְפְתּו הָגִר

 וד ד וצד

 25 = 25 79,6. 7 || * ₪+ 1 6 63 201155 2% 79,6 86/5983" (זוגזק) 6 תווכָלמִמ |
 ל | 6 3155 6% 25797 | 6 נצ, 2 *1 6 8 עַמָש || ל 1 גג+ 6 6 םֶּתְרַּבְדְו טו
 6 68 תְרַּבְדְו | < 1 6 164155 -לֶאְו | 3 5+ תואבצ | 4 * >60, קזמ 41; 3םֵּתַא|
 5 680 לכ, 566 8* = 4 | 5 6 יתַעּובש | 6 לכ >155)9 6 | 7/8 = >6 |
 7 * 16 155 דעו || זס *1 דלֶא 4 36 | * 6 הָמַה הָּנַהְו | זז * 1 םהילע 6 |

 הוה םעָהדלַע | * סצ לֶאְו | דפ >6 || דב 61 2,28; =* >6 | 14 16 341155 ופ תָעְּב



 הימרי 1 ,,2

 יהָתַּמְוִמה 'התושע יִּתיִבְּב *יִדיִדיְל הָמ"י5
 לעת א ייִכָתָעְר 'יִּכ ִּךיָלָעִמ ףרבעי ישֶדְקדרַשְבּו יםיברה
 מש הוהְי אָרָק רַאי-ירפ הפי ןנעֶר תי
 הל יהָלּומֲה לוק

 | :ויַתּויִלּד 'ּועְרְ יתילע שא תיִצִה
 .דתיב תַעְר ללְגַּב העְר ְּךיֵלָע רֵּבִּדְךִתֹוא עַטּונַה תֹואָבְצ הָנהיַו יז
 ס :לעבל רטקל יִנסְעְכַהל םֵהָל ּושַע רָשַא הֶדּוהְי תיֵבּ לארי

 :םָהיֵלְלעֶמ ינֲתיִאְרְה יזא יהָעַדָאְו יינעיִּוה יהוה 5
 הי יתְעְרְיאְלְ תוטל לוי ףולא שָבְבִּ יָאר 9

 | ֹומֲחַלְּב ץע יהְתיִהְׁש "תֹובַׁשֲחמ ב \ילע

 :דוע רכ-אל משו םיַֹח ץֶראמ ֹנתְכנו
 בֶלְו תֹוַלְּכ ןחב קֶדַצ טפש 'תֹואָבְצ יהוהיִו>

 \ פ  :יברזתַא ייל ךילא יִּכ םֶּהַמ ְךְתָמְקִנ הֵאְרֶא
 .רמאָל רׁשְפנ-תֶ םישקבְמה תּותַנע יׁשְנַא-לע ל הוהְי רַמָאד הֶּכ כָל

 .הָנהְי רַמָא הָב ןֶכְל < 5 | :ּנדָיְּב תּומַת 'אָלְו הָוהְי םֶשָּב אָבְּנִת אָל
 .םֶהיִתְנְבּו 'םֶהיִנְּב בֶרָמַב ּותּומָי יםיִרוחבה םהילע דקפ יִנְנַה "תואָבְצ
 שנא" הָעְר איִבָאַדיִּ םהל הָיַהְת אֶל תיאְׁשּוײ :בעָרְּב ּותָמָי
 1 D :םָתּדקְפ תנש תוָתְנַע

 | .ךֶתוא רָּבְדַא םיִטָפָשִמ ְּךַא ךיִלא ביִרָא יִּכ הֶוהְי הָּתַא קיצי 12
 | :דָגְב יֵדְנּב"לַּכ ּולָׁש .הָחַלְ םיִעְׁשְר רה עודמ

 יִרָפ ושע"םנ וכל וששיםנ םְֶעַטְנ
 | :ָהיִתְיְלְּכִמ קּוחְרְו םֶהיֵפְּב הָּתַא בּוִרְ

 = 15 ספ; (א = 40; ** 1 קזט 6 6 יִתְדיִדִי הַמ vel c 32 'די המל | ל" 58
 1 התשע, 1 6 68%%9) הָתׂשַע || * 16 8 הָמְמ | % 1 6 6 םיִרָדְנַה = מ 60% ץ6] 6

cf |11 6 טזפ ּורָבַעַי | = סזצק;? = ךיתער  | ft a41 םיִבְלֲחַה = 4:5 | ==  
 = 61 6 66 | 1 6 7MSS GRY ָךיַתֹעֶר, ft trsp loco ךילעמ | * 1 קזט 6 6 םָא

d prמ c 6 |( 2 יִנֹעָה 3 וֹועָת) | 1 fִזיֵעָּת  ve!6 יִזּועָּת  t cתאו | !1  | 
 ;bb 6 cic pwviv repiropfic ($ decrei) atric 1 4 | << 6 ףילע הָרַצַה הָלֹדְג

S efא ואיִצוה) | 5 9 ורעב ' ém abrhv $'byחסק  (Var [sec 4M] aviipon _ 
 = perdant | * 63 ָהיֶתוילד | ז7 >6 | 18 * 683 הוהי 0+ הָתַאְו | * 3 ינעידוה |
 1 = 693 הערַאְ | 4 8 ןֵכֲא | = 62 יִתיִאָר || צח 5 6% יִנָא | ל-* קזפ 61 >8 | * 6
 | הָבָׁשֲחַמ; et 62-127 | 4 Vrs לאbר-+ Vrs הָכיִלְׁשנ | = קצל ו ֹוחַלְּב | 6
 < הוהי 9 = 18 | * >6 | כז * 6 ישפנ | * 6 אל םָאְו || < 1 6 תו: MSS טז ּוניֵדיְּב |

IIMSS 622 ** >6 | * 1 6 66 םֶחיִרּוחַּב | = 6 םהינבו 3 יב ףַאְו | 2310  = 
 = לע | ל 6 יִבָשּוְי 566 6 21 | 0ק 12, 2 66 ודלוה דליל.
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 % יִּבְל 'ִּתְנַחְבּו "יִנָאְרִּת יִנָּתְעַדְי הָוהְי הָּתַאְוי
 ם ה םויל םֵׁשְּדְקַהְו הְָבְַל א םֶקִּתַהי .-

 תַעְרַמ שביי יהרְׂשַה-לכ בָשְעְו ץֵרָאָה לְבֲאָת יֵתְמ"רַעּ
 :ףניִרֲחאזתֶא "הארי אל ּורָמֲא יִּכ ףֹועְו 'תֹומַהְב הָתָּתַס ּהָבייַבְׁשְ

 יםיִסּוּסַה-תֶא הָרֲחַתִּת יֶּדיִאְו ואליו הָתַצְבוםיִלְגַרתֶא 1
 :ןדריה ןואְנְּ תשעת ךיִאו "חטוב התא םולָש ץֶרָאְבּ

 יֶרֲחַא ּוִאְרק הָּמֵה"םּנ ְּךְב ּודְנְּב הָמַהְ"ִנ ףיִּבָאדתיבּו ךיַחַאְדנ יִכ
 | פ  :תֹובּוט ךילא ורְבְדְיִּכ םָּב ןָמאת לא אלמ

 יִתְלַחְגְתֶ יִּתְשַמְ יִתיִבתֶא תבע
 :ָהיָבַיִא ףְכְּב רָׁשְּפַנ תּוָדְדי-תֶא יִתָתָנ
 רעָיב הָיְראְּכ יִתָלֲחַג ִל"הָתְיָה*

 :ָהיִתאָנְׂש ןּבילַע | ּהָכוקְב יֵלְע הָנְתָנ
 ִהיִלָע ביִבְס "טועה יל יִתָלֲחַנ עּוָבָצ יטיעה

 :הָלְכָאְל 'ּויִתַה הָדָשַה תָיַח"לָּכ ּוָפְסִא ּוכָל
 יתָקְלח"תֶא ּוסְסְּב יַמְרכ ּוִתֲחְׁש םיִּבַר םיִעֹרי

 :הָמָמׁש רֵּבְדִמְל יִתָּדְמָח תֶקְלֲח"תֶא ּונְתָנ
 הָמְמְש יִלָע .תָלָבֲא יהָמֲמְׁשִל ּהָמֶשיי
 :לבלדלע םש שיא ןיא כ ץרָאָה"לּ מש

 םינרש ואְּב רַבְדַּמַּב םִיִפָשלָּבְדלַע =
 םוֶלָש ןיִא ץֶרֶאָה הָצְקְזדְעְו ץֶרָא"הַצָקִמ הָלָכֲא .ההיל בֶרָח יִּכ

 ושבו ּולַעְוי 'אָל ּוְלַחנ 'ּורָצְק םיִצְקְו םיִטָח "ָעְרֶז :רֶשָּב לכל |
 -לע הוהְי רַמָאו הָּכ+ פ  :יהוהיףא ןֹורֲחַמ* םָכיִתֲאּובְּתִמ

 -תֶא יָמֲע"תֶא יִתְלְְנַהירַשא 'הָלֲחנּב םיִעננַה םיִעָרָה "נכשל
 :םֶכּוּתְמ ׁשֹוּתֶא הָדּוהְי תיִּב"תֶאְו םֶתָמְדַא לעמ םָׁשְתְנ יֵנְנַה לֶאָרְׂשִ
 ֹותָלֲחַנְל שיא םיִתְבְשַהְג םיִּתְמַחְרו בּושֶא םֶתוא יִשְתְנ יִרְחֶא הָיָהְוי5
 3 * קצפ ו 6 6 || * 6 'חב | << >6 | % 6 םֶתָנְרַה | 4 ** 1 ¢ 6* בֵׁשֲעלָכְו |
 ל 16 31155 389 הָמָהְב | < 66 - 6 66 || * 6 וניִתְוחרַא | 5 * >6 | ל 6 יא
 5 1 6 6 'סוס | 41 prb c 6 חַטְבְת אל (6*ג 'ת ּךמּולָשל) | 6 5 (חוטטשמא-
 סמסשצ | 7 -* 68 'נ תַדְדִי 66 1 יִתְדיַחִ | 8 1 ּהלוק | ף * 66 תַרָעַמַה (5* טח
 גְמסדשץ) || ל 64 | טחמג וסט || ל לע <6 | 4 6X ית ;(x. eABErwoav) ותא

 Io 1 c ca 20MSS 6:MS8 (mg) ִתלנ || 11° .GR הָמָׂשֲה (6ז60ף); 1 6
 ל ָהמֶש | * 3 ובל | ב * 65 ּועְרֶז | * 65 ּורָצְק | * 37155 "א אל| |

 םֶהיִת-- 6% םֶכְּתְרַאְפִּתִמ | = 6£ 0 ולו (הָפְרָחְא צעדו אטק(סט |

 14 * 66 םיִנָכָשַה | * 6 יִתְלָחַנְּב | 15 64 םיִּתְבַשהְו
WS 
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 יִמָשַּב ַעְבָשַהְל יִפע יִכְרּתֶא ֹודְמְלַי דָמְלםִא הָיָהְו :ָעְרַאְל שיאו
 :יִמע ךותְּב ּונְבְנְו לַעְבַּב עָבָשַהְל יֵמע-תֶא ודל רַשַאָּכ הָוהְידיַח
 = "םָאְנ* דָּבַאְו שותָנ אּוָהַה יינַהתֶא יֵתְׁשַתָנְו יועֲמְׁשִי אל םָאְול
 ס : יהוהְי

 = .ָפְמָשְו םיִּתְשּפ רזא ל ינקו ְולָה ילֲא הוהְי רֿמָא-הכִי 3
 םֶשָאְו הָוהְי רֵבְדַּכ רוזֲאָה-תֶא הָנָקָאְו*י ּוהֲאְבִת אל םִיַמבּו ְךיִנְתָמ"לֲע
 רֹוִזֲאָה-תֶא חק+ :רָמאל תיִנַש יִלֶא הָוהְיְדרַבְד יהי 5 :יֶנְתָמ-לַ

 קיִקנּב םֵש הממ הָתְרִּפ 'ךל םוקו ףיִנְתְמיש רש יִתיִנק רֶׁשֲאי
 . ץפמ יִהְיַ :יתוא הָוהְי הֶוצ רשאכ תֶרְפּב ּוהָנְמְטַאְו ךלאְו * :עלָפה
 = רֹוזַאָה-תֶא םֶׁשִמ חַקְו הָתְרֶפ ל םּוק ילֶא הֶוהְו רָמאיִנ םיִּבַר םיִמָי
 . רָאָהְתֶא חֶקֶאְו רפָחֶאְו *הֶתְרִפ ּךַלִאְוז :םָׁשֹונְמָמְל ךיִתיַוצ רשא
 . חָפְצִו אל ירֹוזֲאָה תֶחְׁשִנ הָּגהְו 'הָּמָש ויָתְנמְטרַׁשֲא םָֹקְמַה"ִמ
 = תיִחְׁשַא הָכָּכ הָוהְירֶמֶא הָּכי :רמאַל לֲא הָוהְי"רַבְד יהו פ :לָּכַל
 . !םינאְמה 'עְרָה הָּוה םֶעָה יי :בָרָה" םָכְׁשּוְרְי ןואָג"תֶאְו הָדּוהְיןואָג"תֶא
 םירחא םיִהְלֶא יֵרֲחֶא וכלי 'םָּבל תּוְרִרשַּב םיִכָלהה יִנָבְּד-תַא עּמָשְל
 יפי :לָּפְל חלצידאל רש הזה רוזאָּכ "ַהיִו םֶהָל תֶוחַּתְשַהְלּו םֶדְבעְ
 = תיֵּלְכיתֶא* ילא יִּתְקבְדַה ןּכ ׁשיִא"יִנְתָמ-לֲא רֹוַאָה קי רשאּכ
 בשלו םָעְל יל תוויָהְל 'הֶנהיםָאְנ' ּהָדּוהְ תיִבדלְּכתֶאו לַאְרְשי
 -תֶא םֶתיִלַא ָתְרַמָאְוי עמ אלו .תֶרֲאפְתְלּו הָלֵהְתלְו
 = =רְמֲאְו ןיי אֵל לָבְלָּ יֵלֲאָרְׂשִי יֵהלֲא ּהָזהְי רַמֲא-הכי יהֶּזַה רַבְּדַה
 -הֶכ םֶתיִלא ָתְרַמָאְוי :ןיי אלי לָבְנדלָכ יִּכ עדנ אל ַעודָיַה ּיִלֶא
 םיִכְלּמַהתֶאְ תאזה ץֶרֶאָה יִבָשיילָּב-תֶא אלמִמ יִנָנַה הֶוהְי רָמָא

1 

 -לָּב יתֶאְו םיִאיִבּגַהתֶאְ םיִנֲַֹהתָאְו ואסי דול יםיִבְׁשיַה

 ב .ּםֶתיִחְשַהְמ םֶחְרא -אלְו סוָחא- אלו לומחאל :הָנהידָאְנ וּדַחְ

 16 6 ָךַרּב | זז * 6 ובושי | ל >6 | ק 13, ד 64 אובי | 3 >1115 65%%) |
 4 55 >6 | ° 6h | 5 >6* (6FSbXAO = ₪) | 7 * 64. חסדסושי | ל >8
 sed Var®S 6 Dy cfvé | °>6 || % 16 MSS אלו קזפ 56 1 | ף/זס ** 6
 hv roAAv ravrnv (00ק0ע); סזמ 68 6 םעה 6 ערה (טפק :) | זס ל-* >6]|

 61 6 8 ּוָחי טס| 6 664 ּויָהְיְו (ּיָהְו) || זז ** 5% (לכ >65 3]); 4 | >6 |
 < 6 םֶשַה םעְל טזפ 61 1 םעל || ז2 *= 1 6 6ג הּוַה םעֶהלֲא | *ל >6 || < קצס
 | 6 6 ּורָמאֹי םִא הָיָסְו | 3 * >6 | * 1 תא | < 1 קול םיִרָׂשַה-תֶאְו | + 8
 cf 17,25 | * 6+ תַאְו הדּוהי; 6 56 1 | 14 * 6 ? םיִתַצְפַהְו | ל-* 6 םהיתבאו

 םהינבו | = 6 trsp post לומחא,

A 
 ו
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| 
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 :רֵּבְד הָהְי כ ּוהָּבְנִת-לַא ּוניָזַאַהְו וְעָמׁשי
 ָךֵׁשְחַי םֶרָטְּב דּובָּכ םֶכיִהְלֶא הָנהיִל ונְתיֿפ

 ףשנ יִרָהְדלַע םכיִלְגַ ּופָּנַנְתִי םִרֲמְבּו
 ָהּועְמָשַת אָל םָאְול :לַפְרעַל 'תיׁשי יתומלצל הָמְׂשְ ואל םֶתיּוקְו

 יעֿמְדּת עֹמְָו" 'הָננ יִגְּפִמ "יֵׁשְפנ"הּכְבת םיִרְתְסמְּב
 ם = :הָוהְי דע הָּבׁשִנ כ הָעָמּד יגיע 'דָרֲתְו

 וב ּוליֵּפׁשַה יהָריִבְגְַוְֶלּמִל "רַמֲאי*
 :םֶכְּתְרַאְפְּת תֶרָמְע ."םֶכיִתוְשַאְרִמ דִרָי יִּ

 חתפ ןיאו ּורָּנֶס בָגְגַה יִרָעיפ
 :םימולש תלה הל הָדּוהְי תָלְנָה

 ןֹופְּצִמ םיִאְּבַה "ארו לםכינוע יאש 0
 ְדַּתְרַאְפּת ןאצ ּךלְרִתִנ רעה הַא

 ךילֲע ידָקְפִייִּ יִרְמאָתְהַמּיי
 יֵׁשאָרְל םיִפְלַא ְּךיָלָע םֶתֹא תְַמְל ָּתַאְ
 : יהָרל תַשֶא ומָּ ווחאְ םיִלְבַח אולה

 הָלֶא יִנְָרְק עּולִמ : ָבְלַּב יִרְמאְת יִכְו
 ְיְבקְע וסְמְחִנ לש יָלֶנִנ גע בר

 ויִתרְבְרכְח רֶמָנְו ורוע יִשּוּכ דָפַהְיַהי
 :עֶרָה יִדָמל ביטי לְכּוִת םָּתַאדמנ

 :רָּבְדִמ חּוְרְל רבוע שָקְּכ םֶציִפאְו*
 הָוהְיַאְב ייּתַאַמ ךיהמתְנְמ' ףַקְרִנ הז
 יִנֲא-םנְו>ֿ :רָקָׁשִּב יָחְטְבִּתְו יתוא ְּתַחַכְׁש רֶׁשֲא
 יַתולָהְצִמּ ידיפאנ <? :ְךְנולקהַאְרִנְו ךִינָּפלַעְךִילּוש יִּתְּפָשָח

 ְָעּוקְׁש יִתיִאָר יהָרשִּב  תּועְבּגִ"לַע ָךַתּונֶז "תַמז
 סמ דע יִתְמ *יִרחֶא יִרָהְטִת אָל "םלֶשּוי ל יוא

 15 6S לאו |.16 55 ₪+ dl (add, verbis 2 sequentibus simile) Gf םָׁשְו

prbתיִשָי) | :7*  sed 6 kal reorigovrar; frt lc Q NW\ (Kָמלצ | < <30, ni 
 ] 6 60% םֶכָשְפַנ | 5 8 הָרַצ, ₪+ 56 1 | 7% prb dlc 6 | 5 1 6 658 הָנְרַרַתְו

vel1417 | 16 6 םֶכיִניע 3 יגיע | 18 * 16 ּורמָא | * 3 םירשלו  ₪ 
ml: MSיִאָׂש,  c K6םיִרֹּבנַלְו; 14 | 6 ישו | 41 ¢ 680 םכְׁשאֹרַמ | 201  

 QOr set ואש | 1667 ךיניע; 6 + םלשורי | << 6 יִאְרּג 6[* | 2ז * 6 ּודְקַפִי |
 b trsp post ךילעי | < 1 ¢ 68 הָדלי ₪1 3 | 25 16 60 ד ףיִרמ 68 38) תֶנִמּ
 יִתֹא (םֶכְיְרְמ); :f 'רוג 64 | 27 * 66 'אנו | * 66 'זו | < 6 תודָשַבו ₪

(Bria ou).הֶדָשַבְג | % 69 +-יִּכ | < 66 יִרַחַא  
Biblia. 43 



 6 הימרי 15—14,1

 :יתֹורָצַּבַה יָרָבְּ"לַע ּוהָיְמְרײלֲא הָוהְי"רַבְד הָיָה רֶׁשֲאֹיי 4
 = :הָתָלע יםֶלְשְּי תחוַצְו' ץֶרָאָל ורדק ְִלְמֲא ָהיָרְעְׁשּו הָדּוהְי הָלְבֲא*
 = םיִמ ּואָצָמדיאל םיִבגְלַע ּואְּב םִיַמְל יםָהיֵרועצ ּוחָלָש "םֶהיִרְַאְו

 :יםשאר ּוְּפָחְו ּומְלְכָהְו ושב םֶקיִר 'םֶהיִלְכ ּובׁש
 'ץֶרָאְּב םֶשָג הָיָה יִּכ "הֶּתַמ הָמְדֲאָה ירֵּבֲעבּ

 :םָׁשֹאֹר יּופָח םיִרְּכִא "ושב

 :אָשָה הָיָהְאָל יִכ : בּוְזעְו הָדָלָי הָרָשּב תיא יִּכ
 יםיּנַתַּכ *חּור ּופַאְשי םיֶפָשדלע ּוְָמַע םיִאְרְפּו

 :בָׂשֲע ןיאדיּכ םֶהיִגְִ ְּּ
 "ְמְש ןעָמְל" הָשָע הוהְי ּונָב וע ּניִבועְםַא

 :ונאטח 'ֶּדל ּוניַתְבּושמ ּוְבַריִּכ

 הָרֶצ תַעְּב 'ועְיִשוְמ ילַאְרְָשְי הָוְקִמ
 :ןּולָל הָטָנ 'ִמָראָכּו ץֶרָאְּב רגָּכ הָנְהִתיהָמַל
 עישוהל לֶכּוידאל ירוָּבְנְּכ 'םֶהְדִנ שיִאָּכ יהָיְהָת הָמָלי

  פ - 'ּנחָּנִת"לֶא אָרְקִנ וניל ְךָמׁשְו היה ּונּבְרְקְב הָּתַאְו
 ּוכָׂשָח יאָל םֶהיֵלְגַר 'ֵעּונָל ּובֲהֶא ןְּב הוה םָעְל הוהְי רַמֲאזהְּכי
 רֶמאַוי  :'םָתאטח דָקְתְִו םֶנֹוע רֶכְזי הָתִע םָּצָר אָל הָוהִנ
 ינניִא ּומָצְי כי :הָבֹוטְל הָזִה םֶעָה"דעְּב יֶלּפְתִּת-לַא יִלֵא הָוהְ
 בֵעְרָבּו ְרָחַּב יֿכ םצֹר יִנְניֵא הָחְנַמּו הָלֹע ּולעָי יִכְו םֶתָּנִרלֶא עמש

+ os.» 

 יםיִאיִבְגַה הַגִה הֹוהְי ינדאו הָהא רמאָיי :םֶתּוא הָלַכְמ יִכְנא רֶבָּנבּ
 = "תֶמָא םָלָש"-יִּכ םֶכָל הָיָהַידאל בַעְרְו בֶרִח ּואְרְתִאְל 'םֶהָל םיִרָמְא
 םיִאיִבָּנַה רֶקַׁש יִלֶא הֶוהְו רָמאיִני< 5  הַָּה םקְמַּב יִסֶכָל ןּתֶא
 = ןח םֶהיֵלֲא יִּתְרַּבַד אָלְו םיִתיִוצ אָלְו םיִּתְחַלׁש אֵל יֵמְׁשִּב םיִאְבְ
 = ]פליפ ס :'םֶכָל םיְִּבַנְתִמ הָמָה םָכְל 'תוָמְרתְו *לולָאָו םֶסֲק רֵתְׁש
 = -- סם 14, ** 68 יחיו || * 1 6 680 תָרֹצַּבַה | 2 = 1 קז ּהָתָחְוַצְו | 310
 6% ָהיִרְּדַאְו | * 0(ע:פ) 'ריעצ א 'רועצ; 16 6% ָהיִריִעְצ | 5 18155 עפ אלו |

 41791 | = <6 cf 4b | 4 = 1 (cf 623( תדובעו | * 62 ּותַח, 1 6+ 6 64 הָלְדָח
IBni cf3 | vs 4b. 5 S°x (e 9) |6 68 66 | 5 ₪ 5 | * 16 270155 86  

 6 *-* םסתמ 1155 חּורדּופַאש || * >6 | 7 * >6 | = 6 ְְנעַמְל ּונָל | * 16 6 יִנָפְל
 יִכ | 8 ins c 13MSS 6# הוהי || * GFN kai gi(Z)geic ‘A ותעּושְתּו | * 6%
 חָרזֶאְכּו | 9 == 6 הֶיְהִתַה | * 1 ¢ 6 םֶּרְרנ | * 6 רָכָנְכ םָא | % 66 -לַא
 ונָשְנִת | זס * >663; 41 | * 1 6 669 עיִנְל (= עיִנָהְל) | < 1 6 66 אלו |
 646 >66 | 13 * >6 | ל 6 6.2 רמאָל) 'מאו םיִאְּבִנ םֶהיִאְבְנ | < >6 || 5 קס 1
 6 6.23 תַמָאְו םולָש cf 336 || * >6: 6-4 (ח\ ד ץ%6 606 560 368 | 14 * 1

 6 ( ליִלֶאְו א לּולָאָו || * 16 0 תיִמ-- א תּומ-- || * 8 6: תסממ 3155 םֶהָל



1-2 JEREMIA 667. 

 םיִּתְחַלְׁש-אְל יֶנֲאַו יָמְׁשִּב םיִאְּבִנַה יםיִאָבָנַה-לַע הוהְי רָמָאדהָּכ
 מתי בְעְרָבּו יבֶרֲחְּב תאָּזַה ץֶרֲאְּב הָיָהָי אָל בָעָרְו בֶרָח םיִרְמֲא הָּמַהָו
 םיִכָלְׁשִמ *ּויָהְי םָהְל םיִאְּבִ הָמָהירׁשֲא םעֶהְופ יהָמַהְה םיִאיִבָּנַה
 "המה הָמַהְ רָּבקִמ ןיַאְו יִבְרַמַהְ בערה י יִנָּפִמ םלשּורְי תוצּוחְּב

 :םָתְעָר"תֶא םָהיֵלֲע יִתְכַּפְו ַהיִתְְבּו ֶהיִנְבּו םָהישָנ
 הֶוַה רֶבְּרַה"תֶא םֶהיֵלֲא ּתְרַמָאְוז

 הָניֲמְדִּת"לַאְו 'םַמּוְו הָלָיִ הֵעָמּד יגיִע הָנְדרַּת"
 :דֶאְמ הָלְחַנ יהָבִמ יַמעתּב 'תלּותְּב הְָּבְׁשִנ לֹורָנ רָבָׁש יִּ

 בֶרָחיִלֶלַח הָּגַהְו הָוָׂשַה יִתאָציםִאיפ
 בעָר יִאּלֲחַּת הָּגַהְו ריעָה יִתאָּב םאְו
 :ּועָרָי אָלְו ץֶרָאלֶא ֵּרֲחַס - ןהפדסנ איִבְנְנ יִּ

 ךשֶפִנ הָלַעְג ץןויִצְּביאי הָדּוהְיתֶא ּתְסַאְמ סאָמַהי
 בוט ןיִאְו םולְָׁל הנק אַּפְרמ ּונָל ןיִאְו ּונְתיִּכַה עּודמ
 :הָתָעְב הֵּנִהְו אַּפְרַמ 'תַעְלּו

 :ִךָל ּונאָטֶח יִּכ ּוניָתֹובֲא ןֹוֲע נֲעְׁשְר הָוהְ ּונעָדיס
 ךֶרֹובְכ אָסּכ ֵלְּבַנְּת-לַא ּךִמְש ןעמל תאי

 ּונָתַא ְּתיִרְב רַפְּתְלַא רכז
 םיִבְבְר ּוְנִּתִי ₪ יםיִמָשְנַמ םיוגַה לבב שה

capiס  
 ישפנ ןיִא יֵנָפְל לֵאּומְׁשּו השמ דמעיזםא יִלֶא הָוהְי רָמאיַוי ₪

 הָנא יל רמי הָיָה :ּואצְיְו רנָפילעמ" "חלש יהוה םַעָהלֶא
 הוהְי רָמָאדהֶּכ םָהיִלַא תְרַמֲאְו אנ

 בֶרָתַל ברחל רשאו תֶוּמל תֶומִל רָשַא
 :יבָשל יִבָשל רש בערל בערל רשאו

 15 * 65+ םיִאְבְּנַה, 141 | * 6 + רקש, 560 >6 | 5 6 6ע 00ש0דָע 006000 070-

ante VT cf15,00/0070 = 1648 || 5 >6 | 16 * 6 ₪ ּויָהְו | * 6 63 'חה טפק  
 5 + רָבְַּהְו 66 12 || * >6 | דל ** 6 karaydyere 6ח 60000006 טשצ ; 1 6 שא

 . םֶביִניִע 'ת || = 1? הלילו םמוי ₪( 68 | < >6 | ;AON כזפ 61 | * 6 'מּ |
 18 16 1( 2155 69 אל | ָס ** 6 ןויצמו | * 1 6 470185 6 תַעָל | 21 ** 6

6A6ח000% (6*--פז) | ל* 342155 36 לֶאְו 6 דָּבַאְּתְדלֶא? | 22 * כז 1 6 \. 
 םיִשְגַמ (66(משי) | *** >6, כצמ 308 | < 65+ הוהי | Cp 15, r = 6 םֶהיִלַא [

 5 ₪1 6 0 םַתְלַׁש (68% הָּוַה םעָהדתֶא חַלָש) || << >6%)
*43 



 הימרי 13—15,3

 "תא גּוהְל בֶרָחַה-תֶא הָוהי"םֲאְנ תֹוחָּפְׁשִמ עֶבְרַא םֶהיֵלֲע יִּתְדִקְפּו
 2 :תיִחְׁשַהלּו לָכָאְל ץֶראָה תַמָהְּבתֶאְוםִיִמָשַה ףוָעתְֶו בֶחְסִל םיִבְלְּכַה

 :גהוקוחירב הָשנְמ לג ץֶרָָה תכלס לָכָל יהל םיִּתתָנּ
 | :םֶלְשּוְיִּב הָשְעְרָשַא 'לע הָרּוהְי למ

 ל דוני יִמּו .םֶלְשּוְרַי לע לָמְחְיְיִמ כי
 :ּךְל םֶלָשְל 'לֶאָשַל רּוסָי יִמּו
 יכָלַּת רָחֶא הָנהְיָאְנ יתא תְׁשטְנ ּתַאֿפ

 :"םַחּנַה תיא ךַתיִחשִאְו יבילע יָדיתֶא טָאְו
 לץֶרֶאַה *יִרעָשְּב הָרְזְמְּב םֶרֶזֶאְו

 :ובש אוְל' יםָהיִכְרִּדִמ יִמעדתֶא ּתְרבָא "יִּתְלְּבָש
 = יםיִּמַי לוחָמ  'ֹוָתֹונְמְלַא ילְּומְצָעַ

 יםָרָהְעּב ידרש  'רּחְּב יםָא-לעי 'םָהָל יתאבה
 פ ּויתְלְהָבּו ריִע םַאָתּפ יָהיֶלְע יִתְלַּפה
 הָׁשְפַנ הָחְפָנ הָעְבַׁשַה תֶרָי הָכְלְמֲא

 הָרפֲחְו הָׁשֹוּב םָמֹו דֵעְּב הָשְמַׁש האָב
 ₪ *הָוהְיְדָאְנ .םֶהיִבְי ינָפל ןּתֶא ברחל םֶתיִרֲאְׁשּו

  roץֶרָאָה-לָכְל ףןּודְמ שיִאְו ביר שיא .יִנּתְל לוב יומא יל" =
 ;ףיִנולְלקמ 'הָלְּ יָבדיושנדאלו יִתיִשְנְאל

 = תַעְּב ְךְב re יבוטל יףתורש אָל"םִא יהוהַי ירָמָאיי
 \ ןופצמ ילֶזְַּב \ לֶזְרּב יערְיַה* :יביאָה-יתֶא 'הָרְצ תַעְבּו יהעָר
 1 ךיִתואטח"ילָכְב יִריִחְמְב אל ןַּתָא זבל ךיִתְרְצִאְ הלחי :תַעָחְנּו

 דחה 4 כ * | 6 K הָעְְוְל 0 הָוֲעַוְל | * 355 630 +-לָּכ | 5 * + 616 68 | ל >68*|

 6 * prb dl c 6° || ° 6? םַחָנַא דֹוע אלו? cf 8 | 7 * 556 יִרֲעְּב | 66 ימע|
 = * 6 ולְּכְׁש; 1 קצל ּולָּכַש | 51 קזמ c 6 ּודְּבֲא | * 6 םֶהיִתַעְרַמ | + >6 | 8 *יל >68|

)dittogr) |סוית--,16 686 םֶתְ-- | 5 689 םִיַה | %>6; 36 םהילע (6+ ]) || <-* 41?  * = 
 < 1 65%36 םירוחב (= םיריצ? 6! *) סזפ סוצק | 61 ₪ 6 6 דש || * 1 ? םיִלָבַחְו |

 9 5 11 כזפ 6 21155 36 םהילע | *1 6 680 הָלָחְבּו | 0 אָּב, 1 6 א הָאְּב
add ?שיא | 4  a4 68 ןֹודָמּ, MSSל >6 || זס : 64 םָא | ל 6 יִמ | 6  

 = 6698 'ָהְדלכְּב | * 6 טpéAnotv ue 00566 || ? כ לָּב | םֶלָּכ | < א יִנּו--, פ\155 0
crrp; ipsi MSS6 ינדא? || ©  bיגל; סזפ 1 יִנּולְלְק 6 יִנּולְלקי | זז * 66 ןַמָא |  

 dub: al O)NTWW vel W, al דיתירש, | ך(יתוראש, גו ֶתיִרָאְש (? id גט
 ג cf Z Vreleigeng) vel ךיתיראש (61 5), 6 א ד6ט0טע6שדשש 0דשצ | 5 <6? | ° 6

 = םֶתַעְר | *6 םֶתְרַצ + הָבּוטְל | < 6 לֶא | * 8 + ןֹופָּצִמ; וזפק (?)'צמ ביאה תא
 = קס ךְב | 12 50 5 693% עָדיַה 654% עדויה | ל >63 | = 'צמ 8
 1 cf) 11°(; 6 תֵשֹחְנ יוּפִצו? | 13=13 | * dl c 63 cf 17,3| * >3; 1846 6 ריחמ.



1 3 JEREMIA 669 

 שָאהיּכ ָּתְעדְי אל ץרָאְּב 'ָךיִביִאדתֶא "יּתְרבעֶהְוי :יְדיֶנּובְג"לָכְבּו
 ם = ודָקּּת 'םָכילע יִּפַאְב הָחְדמ

 יִתְעָרְי הָתַאיצ
 יִפְרְרִמ יל םֶתָבַהְ יִנֹלקִפּ יֵנרְָז הוה
 :הָּפְרח ףיִלע 'יַתַאְש עו יינחקת 'ְָפא ְךְרֲאָללַא

 ושל יל ףךיִרָבָד יִהְינ 'םלְכָשְנ ְךיֶרָבָד וֵאְצְמִנֿ>
 :'תֹוֲאָבִצ יִהלֲא הָוהְי יֵלֲע ףֶמש = אָרְקַניִכ יִבְבְל תֶחְמְשְלּ

 די יגפמ יִלָעְו םיִקֲחׂשְמ"וְסְב יִּתְבַשי-אָליז
 :יִנָתַאָלְמ םַעָזיִּכ יִּתְבָשְי דָדְּב

 יאפְרִה הָנַאְמ" הָׁשּונֲא יִתָּכִמּו חצב יִבָאָכ הָיָה הָטְלי
 פ- ּּונָמָאְג אל 'םיָמ בֹוכֲא 'ֹוִמְּכ יל 'הָיְהִת ויהי

 הּוהְי רָמֶאדהְּכ ןֵכָכפ
 דֹמְעּת ינְפְל ףֶביִשַאְו יבּושְּתיסַא
 הָיָהִת יִפְּכ לֶקֹוּזִמ רֶקָי איצֹוּת"מֲאְו
 :םָהיֵלֲא בּוׁשָת"אְל הָּתַאְו יִלַא הָּמַה 'ּובָשְ

 הֶרוצְּב תָשחְנ תַמּוחְל הּיַה םַעָל ְּךיִּתַתְנּו>

 ךעישוהֶל יג ְךְּתאיכ כ ּולְכיאַלוְףיֵלַא ּומֲחְלִנְו
 :'הָוהְיְדָאְנ ּףָכיִצַהלּו

 פ | :םיִציִרָע ףְכִמ ףיִתְְפּו םיִעָר דָימ יֶּתְלצהְוי
 :ירֹמאָל יֵלֲא הָנהְיְרַבְד יקי 6

 םיגְב" ףָל 'ּוֶהְיאלְו יהָׁשֲא יִדְל חָּקִתאָל*
 הוהְי רָמָאו הָכדיִּּי :הָצַה םוקַמַּב "תונָבּו
 הַָּה םקְמַּב םיִדוליַה תֹונְבַה-לעֶו םיִנְבַה-לע

 13 516 2155 ל לכְב 6( 173 | 5 15 ָךָלּובְּג | 14 = 17,430 |[ 502 \
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1 
ro הימרי 16,4-5 

 = ותאְזַהְלְרֶאְּב םֶתוא םיִרֹוְּמַה םָתֹובֲאלַעְו םֶתוא תֹירְליַה םָתֹפֲא"לעֶו
 ּרֵבק אָלְו ֹודָּפָפִי אל ּותָמָי םיִאלֲחַת ייֵתֹומְמּ
 | וכי בָעְרְבּו בֶרֶחַבּו ּויִהְי הָמְדאַה יגפ"לע ןַמָלל

 " ם = יעֶרָאָה תמָהְבְלּו 'םימְשה ףועל יָכַאְמְלֶתֶלְבִנ הִָיְִ
 | הוהְי רַמָאו הָכייָכפ

 = םָהָל דֶגְּתילַאְו דֹוֿפְסִלךְלַּתלַאְוי 'ֹוְרמ תיַּב אֹובְת"לַא
 - "תֶאְו דָסַחַהתֶא הָוהְייָאְנ הזה םַעָה תֵאַמ יַמֹולְׁש-תֶא יּתְפַסֲאיִכ
 | יּורְבְקִי אָל תאּוה ץֶרָאְּב םיִגטקּו םיִלדְג ותו :םיִמֲחַרָה

 :יםהל יתר אָלְו ידֹדֹנִתִי אָלְו םָהְל ּוָדְּפְסִי'אְלְ
 תמ- 4 יומחנל ילבַא-לע 'םהל יּוסְרפְיאָלְוז
 :ומאדלעו ויָבָאלַע םיִמּוחְנִּת סוָּכ יםֶתוא וקשידאלו
 ..:ןי* ס :תותְׁשִלְ לאל לםתא תֶכָשָל -אוָבַתְאְל הָתְשַמיִתִיִבּו

 יֵמָכיִמיִבּו םכיגיעל הָּנַה קמה ןמ תיִּבָשַמ יִבָגַה
 :הָלּ לוקו ןֶתָח לוק הָחְמָש לוקו ןושֶש לוק

 לא ָרְמֲאְו הָלֲאָה םיִרָבְַּהילְּכ תֶא הֶּזַה םָעָל דיִּנַת יִּכ הָיָהְוִס
 ונננע 'הַמּו תאוה יהָלּודְגַה העְרָה"לָכ תֶא גנילע הוהְי רָּבַד המ"לע
 Cl: 1 לע םֶהיֵלֲא תראי : ניקל הנה ּונאָטְח רֶׁשֲא ּונָתאָטַח הָמּו

 | תוררש ירחא שיא םופלה םֶכָנִהְו םֶכיִתְבַאִמ יתושעל םתעבה
 = תאזַה ץֶרָאָה לַעַמ םֶכְתֶא יִּתְלַמֲהְו :ילֲא עמש יתְלבְל עֶרְה בל
 |= זתֶא םָׁש-םֶּתְדַבעו םכיתֹבַא םּתַא םַּתְעַדְי אל רֶׁשֲא ץֶרָאָה" לע
 הם :הָניִנֲח כל *ןַתֶאדאל רֶׁשֲא יִהָללְו םִמּוי* םיִרָחַא םיִהלֶא
 = רׁשֲא הוהָיייח רוע רֿפָאײאלְו הָוהיימֲאְנ םיִאּב םיִמהּנה ןְכְלי
 = הָלֵעֲה רֶׁשֲא הוהְיהיַח-םִא יִּכי :םיָרצִמ ץֶרָאמ לֵאָרְׂשִי ןגְּב"תֶא הָלַעַה
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 הָמַש 'םָחיִדִה רשא תוצְראָה לפמּו ןופָצ ץֶרֶאְמ לֶאְרֶשְי יִינְּבתֶא
 חלש יִנְנַהי< | ּוםֶתובַאל יּתַתָנ רֶׁשֲא םֶתָמְרֲא-לַע 'םיִתְבשַהו
 'םיִלְיצ םיִּבַרְל הֵלְׁשֶא ןכייַרֲחֶאְו םּוגיִדְו הָנהְידִאְנ םיבַר "םִיגּודְל
 יניִע יב :םיִעָלְסַה יִקיקּנִמּו הָעְבִּנְדלְּכ לַעָמּו רַהלָּכ לעמ םּודָצְו
 :יָניֵע דָגגִמ םָנֹוע ןֵּצִניאָלְו ֶנָפְלִמ ּורְתְסִנ אלי םֶהיֵכְַּדלּכלַע
 יִצְרֲא-תֶא םֶלְלַח לַע םֶתאָטַתְו םָנֹוֲע הָנְׁשִמ הָנֹוׁשאָר יִּתְמַלשְוא

 פ | | יִתְלַחְנדתֶא ּוָאְלְמ םֶהיִתְבַעְותְו םֶהיִּוָקש תַלְבְנְּב
 יהָבָצ וב יִסּונְמּו יִזְעמּו יִָּש "ההיפ |

 ּורְמאְָו ץֶרֶאְיִסְפַאִמ ואבי םָיג יֶלא
 :ליִעֹומ םָּב"יִאָו לֶבָה  וניתובא ּוָלַחְנ רֶתְׁשְרַא

 :םיִהלֲא אל הָּמָהְו םיָהלֲא םָרֶא ל"הָׂשֲעיָה>
 םעיִדֹואי תאֹוַה 'םַעַפְּב םֶעיִדֹוְמ יֶנְנַה כלי

 ס ּגהְוהְי יִמָש-יכ ּוָעְדָיו יִתְרּוְבְנ"'תֶאְו יִדָיתֶא
 לֶזְרַּב טַעְּב הָבּותְּכ הָדּוהְי תאָטַחי ל

 םָּבִל תּול-לע ּהָשּורח ריִמש ןֶרָפְִב
 -לַע םָהיִרָשאְו יםֶתוחְּבְנִמ םֶהיִנְּב רפי :'םֶכיִתּוְחְבִמ יתֹונְרְקְלּו
 ךיֶתורְצְמדילָכ 'ָהְליִח "הָרָשּב יִרָרַהְיי :"תוהבְּנַה תועְבָג לע ןבער ץע"
 :יףיָלּובְנ"לֶבְּבי תאָטַחְּב 'ָךיִתְמָב ןּתֶא זבל

 ל יִּתְתְנ רֶׁשֲא ףֶתֶלִחִנמ "ךֶבּו הָּתְטמְשְו+
 ָתְעָדַידאְל רֶׁשֲא ץֶרָאְּב ְךיִביֲאתֶא ידיֵתְדבעַהְ
 ס  :"דקּות םלֹוע-דע יִּפַאְּב 'םַּתְחַדָק שָאדיִּכ

 יהְוהְי רָמָאו הָּכ5
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 1 הימרי 19—17,6

 וערז רֶשְּב םָשְו םֶדֶאָּב חַטְבִי רָשַא רֶבָּנַה רּורֶא
 :וָבְל רּוסַי הָוהְידְוִמּו
 בוט אובודיכ הָאְרִי *אָלְו הָבְרַעְּב רַעְרְַּכ הָיָהְו5

 פס -ּבָשֶת אֶל הָחַלְמ ץֶרֲא רָבְדַּמַּב 'םיִרְרֲח ןכְׁשְו
 וחַׁטבִמ הָוהְי הָיָהְו הָוהיִּב חַטְבִי רֶׁשֲא רֶבָּגַה רָב 0

 יוישרש חלש "לָבּוילעְ םימ"לע לּתשיְעְ היָהְוא
 ןגער ּוהָלֲע הָיָהְו םח אָבְי"יִּכ 'ּאְרִ אֵל
 :יִרּפ תושעמ שימי אלְו גָאְרִ אל תַרַצַּב יִתנָשבּ

 :ונַעְדְי "מ אּוה שְנָאְו לכ בלה בקע
 תיל חב בל רקח הָוהְ יָנֲאו_ס

 ס :ויללעמ יָת וכך שיאל 'תתְלו
 טָּפָשַמְב אל רֶׁשע הֶׂשע דל אָלְו רָנָד יאָרק

 :לבָ הָיִהְי ֹוִתיִרֲחָאְבּו ּונָבָזעַי 'וָמָי יִצְחּב
 :ּונְׁשְדקַמ יםוקמ ןושארמ' יםֹוְרְמ דובָכ אָפְּכִ
 ושבי ְךיֵבְזע-לְּכ הוהְי יב הוקי

 פ !"הָנהְידתֶא םיִּיַח-'םימ רוקמ ּובָזַע יִּכ יָת ץֶרָאְּב לירּוסי
 = .זהְּתַא יִתָלַהְת יּכ הֶעׁשואְו ינעיִׁשֹוה אֿפָרֲאְו הָוהְי יִנֲאָפְריצ
 14 :אָנְ אֹובו הָוהְי-רַבָד היא יִלֶא םיִרָמָא הָמָהדהָּגַה 5
 / ךירחא "הערמ \ יתְצַאזאל יָנֲאְוופ

 ו | תְעדָי הָּתַא יֵתינאָתַה אֶל שנ םיִיו
 :היָה ךיִנָּפ חַכְג יִתְפָש אָצֹומ

 :הֵעְר םֹויּב הָּתַא"יִסֲחַמ הָּתַהְמִל יִל"הְָהְּת" לא ו7
 יִנֲא הָּתֲחֲא"לֵאָו הֵּמַה ּותחָי יִנָא הֵׁשְבֲא-לַאְ יפדר ושב
 סם +םֶרבש ןרְבש יִהָנָשַמּ הָעְר םוָי ֿםָהיֵלֲע איִבֶה

 = לב ּואָבְי רֶׁשֲא יֲעינְּב רַעָשּב תְדמעְו ךלָה יֵלֲא הוהְי רַמָא"הכופ
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1-8 JEREMIA 673 

 םֶהְלִא ּתְרַמְאְויי :םֶלָשּוְרִי ירעש לָכְבּו דב ּואָצְי רשַאְו הָדּהְי יכְלַמ |
 םֶלֶשּורַי יִבְשְו לָכְו הָדּוהְוילָכְו ּהָדּוהְי יִכָלַמ הֹוהְיירַבְד ּועָמש

 םֶכיֵתֹוׁשְפנְּב ּוְרָמַשַה הֹוהְי רַמֲאהַכיי ם :הָלֶאָה םיִרָעָשּב םיִאְּבַה
 אל :םלשורי יִרָעָשְּב םֶתאַבַהְו תּבַשַה םִויְּב אָשַמ ואְשַּתלאְ
 ושעת אֶל .הָכאָלִמ- לכו תָּבָשַה םוָיְּב םֶכיִּתְּבִמ אָשַמ ּואיצֹות
 ועמש אלו :םֶכיִתֹובַאדתֶא יִתיִוְצ רׁשֲאַּכ תָּבַׁשַה םֹוָידתֶא יםָּתְׁשּדְקְו
 תַחְק יִּתלָבלּו 'עמוש יּתְלְבְל יםֶּפְרָעְדתֶא ּושקיו םָנְזֶא-תַא וּמַה אָלְו
 איָבָה ויִּתלַבְל הָוהְידָאְנ יִלֶא ןּעְמְשַּת יעמשדםא הָיָהְו :רָסּומ
 תֶּבַשַה םוֶידתֶא שקל תָּבַשַה םוויְּב תאּזַה ריִעָה יִרעָשַּב אָשַמ

 |םיִכְלִמ תאַלַה ריִעָה יִרְעָשְב ּואָבּו5 :הָכאָלְמלכ ' יהּב-תוׂשע יִּתְלְבְל
 יםָמיִרשְו הָמַה םיִטּוּסַבּו בֶכָרְּב וםיִבְכְר דֹוָד אַפְּכ"לַע םיִבְׁשִי םיִרָשְו
 ואבו .:םלועל תַאזַהְדריִעָה הבְשיו םֶלָשּור יִבָשְיְו הָדּוהְי שיא
 רֶהָהדְוִמּו הָלְפשַהְמּ ןַמָיְנַּב ץֶרָאַמּו םלָשּורי תוביִבָּפִמּו הֶדּוהְייִרָעַמ
 תיֵּב הָדּות יִאְבְמּו הָנּובַלּו הָחְנַמּו חבָזְו הָלֹע םיִאבמ בֶנֶגַהְִֶמּ
 תֶאָשייתְלַבְּ תָּבַשַה םוֶידתֶא שקל ולא עָמָשַת אל-םֶאְרַ :הָוהְי
 הָלְכָאו ָהיֶרְעְׁשִּב שא יִּתַצַהְו תָּבַשַה םוויָּב םֶלָשּורי יֶרעׁשְּב אָבּו אָשַמ
 ס  הָּבְכְת אָלְו םלשּורי תֹוִנְמְרַא

 םּוָק :רָמאַל הָוהְי תאמ ּוהיְמְרי-לֲא הָיָה רשא רָבְדַהי 8
 ירָצויַה תִיּב דָרֲאְוצ :יָרָבְּדיתֶא יִּדעיֶמְׁשֲא "הָמָשְו רַצויַה תיִּב ָּתְדרָיְו
 הָשע אּוָה רֶׁשֲא יִלָבַה תֶחָשנְו :םְנְבָאָה"ל הָכאָלְמ הָשע ּוהָגַהְ
 ניִעְּב רשי רֶׁשֲאּכ רַחַא יִלָּכ והָשַעָיַו בָשְו ירָצויַה דָיְּב ירָמָחַ
 הֶּזַה רצויכַה5 :רומאל יִלֶא הָוהיירַבְד יִהיַֹפ ם ::תושעל רצויה
 ידיְּב רֶמֹהַכ הנה יהָוהְי-םאְנ לֵארְׂשִ תב םַכָל תושעל לכּואדאל
 הָבְלִמַמְלַעְ יוג-לע רֵּבדַא יער :ילַארְׂשִ תב ידיּב םָּתַאְדןַּכ רָצויַה
 יִּתְרַבִּד רֶׁשֲאי ותְעְרַמ אּוּהַה ייוִנַה בָׁשְו :דיִבָאהְלְו יץֹותְנַלְו ׁשֹותְנַל

 20 6A; $k = st< | 21 6 ּואַצִּת לַאְו | 22 *1  לַאו; 6 ה| 6 שרק
 23 * 6+ םֶהיֵתֹובֲאַמ | * 0 עומש, | 6 66 יִלָא עומש; א עמוש | 24 * ש

cf33, | 27 66 | ל 0 וב 566 קזפ 61 6 6 | 25 "7" 300 | 26 1 םיִאְבְמּו < 

 םָאהָיָהְו | 6ק 18, 2 * 1 6 669 םֶשְו | * 699 עַמָשִּת | 3 * 5+ הוהי רַבְּדַכ |
 5 1 6 (? אּוה"הַּנֶהְו א ּוהָּגַהְו | 4 * 3 רֶמחַה יִלָּכ | * mlt MSS) dl c 6£3°5 ִּב) |
 65 1 6 664 ויְדיב | 6 6 וויְניִעְּב | < >3 | 6 ** >6 | * >56 (רצויה 'חְכ)
 3 יֵדיָּב | < 663 יִדָיְב | 9 >66, קזפ 61 | 7 * 6 répac @) £ ef ו 83

 עַגְר םָא | * >683%; 3 = 4 + סורָהלְו ₪ וס | 8 * 6 וָתְעְרְלָּכִמ |
c 62S (3° = AM). 



le. הימרי 18,9—20 

  ענרופ ם :ול תֹוׂשעל יִּתְבׁשִח רֶׁשֲא הָעָרֲה-לע יִּתְמַחַנְו 'ויָלֲע
 = יִניִעְּב "הערה הֶשַעְו :עטְנלְ תּל הכְלממדלעו יונ-לע רַּברַא
 ביִמיֵהְלי יִּתְרַמֲא רֶׁשֲא הָבּוטַה"לע יִּתְמַחְנְו לוקְּב עֶמְׁש יּתְלַבְל
 םלָשּורְי יבָשוי"'לעו הָדּוהְי"שיאדלֶא יאָנירָמָא הָּתַעְויי ס :"ותֹוא
 םֶכיִלְע בשח הָעְר טֶכילע רצוי יִכנָא הָּגַה "הֶוהְי רָמָא הָּכ רֹמאָל"
 / :םֶכיִלְלַעַמ' םֶכיֵכְרד וביטיהְו הָעְרָה וכְרּדִמ שיִא אָּג ובוש הבשחמ

 = עֶמָיְּבל תּורְְש שיִאְו לג ּוניִתובְִָמ יִרָחֶאִּכ שאו ָרְמֲאְו
 פ :הֶׂשֲעַנ

 הָלֶאְּכ עַמׁש יִמ םִינַּב אָנלֲאש .הוהְי רָמֶא הָּכ ןֵכְלי
 :לֵאָרְׂשִי תֶגּותְּב דאָמ הָתְשָע תרְרעש
 ןנָבְל ןֶכְׁש ייֵרְׂש רוָצִמ בעיה

 :םיִלְזֹונ םיִרק 'םיִרְז םיִמ" 'ּושַתַניִדמא
 ורטקי אושל יִמַע יִנָחְכַשדיִב 5

 םֶלֹוע יֵליִבְׁש םָקיִכְרדְּב יּולָשְכי

 :הָלּלְס אל רב תוביִתְנ תֶכָל
 םֶכֹוע תַקֹורְׁש .הָּמַׁשְל םָצְרַא םּושְלי

 :וְׁשֹאְרְּב דנְיְו םֵׂשי ָהיֶלָע רבוע לכ
 יבוא נפל | םָציִפֲא םיָדָקיֵתּורְּכ

 ס :םֶדיִא יםְְּב "םֶאְרֶא "םיִנָפאָלְו ףֶרע"
 הרות דבאתהאל יּכ 'תובשחמ זהימרו-לע יהָבְׁשְחַנְו וכל מאיר
 איִבְּנִמ רֶבָדְו םֶכִחְמ ּהָצֲעְו ןֵהֹּכִמ

 :ירָבְּדלּכדלָא הָביִׁשְקנ"ילֲאְו שלב ּףהְכַנְו וכל
 ho יי לוקל עשו יֵלֲא הָוהְי הָבישקַהי
 = םֶהָמ] ייִשְפִנָל הָחּׁש ּורְכדיכ הָעָר הָבֹוט"תַחְּת םֶלָשְיַהְי

 ִָתָמֲחיתֶא ביִׁשָהְל הָבֹוט םֶהיִִע רגל ּךינְפְל יִדְמָעורַכְז
 9 63 cf 7° | ro *1c 0 עֶרָה א הֵעָרָה | ** 88 ול 'טיהל, ק:מ 1 תושעל
 ול ₪ 8 (68 םֶהְל | זצ * אנ >6 | *1 -לֶאְ | 5 >6%8 || 56 >6%9 | 12 6 6
 srs | 14 *51 2? ידַש 'מ; קזְש5 ןזירש רופְּ | * 1 ּותְׁשָנִי || << 1? םיִרָה יִמיִמ |

wsp hue |6 יִלָבָח | =  j ? mlt Mss* iba;15 5 קזס 16 9 ולָשָכַ  
 16 0 תקירש; 1 6 650 תקירשו | צד = ₪ג 481155 ₪06 חורְּב, 6 56 1 | * 6
 םֶהיִביוא | << >6 | %1 6 0: 634 םָאְרֶא | * 6 םוי | 18 * 63 'שחַנ | * 8
 תָבָשַחַמ || < 8 ּוהּכַנ | 5 5 ונושְלְב | < לא >6, פזקפ הָשקְנְגְו | 191 8

 יִביִר | 20 = 6 (יל) לושְכִמ ונמט יִשְפַנְל הָחיִׂש ּורְּבְ יִּכ, 560 6[ 22.
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9 JEREMIA 675 | 

 בֶרָחדיִדידלַע םֶרֶּגַהְו בֶערְל םֶתיֵגְּב"תֶא ןֵּת ןֵכָליי
 ינְרַהי ּויְקָי םַהיִשְנַאְו 'תונָמְלַאְ תולְּבש םַהיִשְנ יהָניהְתְ
 יתומ] :הָמחְלַמַּב בֶרָחְדיִּכְמ םָתיִרֲחַּב
 'םָאְתְּפ דֹּוְדְנ םָהיֵלֲע איִבְתִ"יִּ 'םָהיִּתְבִמ 1 "עַמָׁשת 2+

 :ילְגַרְל ּונְמׁט םיָחפּו נכלל *הָחְיש ּורָבְדיִּ
 תֶוָמל לע םֶתְצַעְלָּכ-תֶא ָּתְעַדִ הוה הָּתַאְו
 יִחָמְתִד לַא נפל יםַתאָטַח יםנוע-לע רֵפַכְּת"לַא

 מ  וםָהְב השע ּךַפא תעְּב נפל יםיִלָשְכַמ יָה
 ייְנְקְזִמּו יׂשְרֲח רצוי קְּבקַב תיקו לה להָוהְי רַמִא יהב 19.

 רעש חַתָּפ רֶשַא נה אִּלֶא תאְָיְי :יםיִנָהְּפה גז םָ
 יּתְרַמְאְוי :ףילא רבְדאדרָשַא 'םיִרְבִּדַהדתֶא םֶש ָתאָרָקְו לכ
 הֶוהְי רַמָאד הֶּכ :םלשּורי יֵבְׁשֹיְו "הָדּוהְי יכלמ הָוהְידרַבְד ּועָמָש
 -לָ רֶׁשֲא הוה םוקְמַה" לע הָעָר איֵבַמ יֵנְנַה לאָרְִ יִהְלֶא יתֹואָבְ

 הזה םקמַה"תֶא וניו ינוע רֶׁשֲאוְעִ* :וינְזָא הָנָלעִת הָעמָ
 יִבְלַמּו םֶהיִתוְבַאְו הָּמַה םּוָעְדַידאְל רֶׁשֲא םיִוֲחַא םיָהלאֵל וב-ּורַטְקינ
 ילַעָבַה תומְּבְדתֶא ּונָבּו* :םּיקָנ םּד הּנַה םָקַּמַה-תֶא אלו הָדּוהְי
 'יִּתְרַּבְד אל תינצ-אָל רֶׁשֲא ילעבל תולעי ׁשֵאְּב םָהיֵנְּב"תֶא ףרשל
 -אָלְו היהָי-םִאְנ םיִאָּב םיִמֵיהַּגַה וכל ס :יִבְל לע הָתְלֲע אָלְו

 :'הָנְרַהְה אימא יִּכ םֶּנַהְְוַב איִגְו תַפִּתַה ידוע הֶנַה םּוקָמל אָרָקִי |
 בֶרָחַּב םיּתְַּפָהְ הֶּזַה םוקְּמַּב 'םלשּוריו הָדּוהְי תַצֲע-תֶא ייִתְקַבּודי
 לָּבַאְמְ םְתָלְבִנ- תֶא יִּתַתָנְו םַשּפנ יִשְקְבְמ ידָיְבּו םֶהיִבְיִא ינְפִל
 המשל תאּוַה ריִעָה-תֶא יִּתְמַשְו* :ץֶרֲאָה תַמֲהְבלּו םִיָמָשַה ףוַעָל
 יםיִּתְלַכֲאַהְופ : יֵהֲתּבַמ-לְכילע קרשיְו םשי היל רבע לָּכ הָקְהְשַלְו

 21 *1 6 68% הניהת || * קזפ 468 | = קזמ 1 םיִנְרֲה | a 63ג 'בו | 22°6 .
RW cf 20, 6יִהְּת | 5 6 םֶחיִּתְבְּב | >6 || 5 ₪ 306 || * 1 6 0 6 60155  

 חיש ? | 23 6 םֶתְנוע | * 686 םֶתאטַחְו | < 1 חַמִּת (חַמְמ | dlc ס ּויֵהְו;
 א ּויָהְו 6 יֵהְי | * 6 םֶלשְכִמ 3 םיִכְלְשִמ | סם ַפ, 1 * 6 זָא | * 100155 68+
 יִלָא | < שרח >683; 6%* שֶרָח (רַצּונ) רוצי? || 5 54155 ָקְֶמ 638 'זמ ּתְכַלהְו
 30+ תא cf) 10( | = 6 "ַהְּפַהַמּו | 2 *1 6 3 תיִפְרַחַה א תוסְרַחַה |
 > 4/1155 + הָלָאָה 6 'אה 'דההלָּב תא | 3 * 6+-םֶהיִלַא | ל 6+ הָדּוהְ ׁשיִאְו |

ad17,20 | 6>5 | 4 1 6 6 ואלמ ₪ טפק ,  cf5 6 + הָלֶאָה םיִרְעשַּב םיִאְּבַהְו  
add c7,31 | * <65|ל prבַאו| 5 6 ?,31 | * 8 לעַּבל, 7,3ז תַפֹּתַה | => >6, ' 

 d-d >6BN cf 7,31 |6cfzaz | ° >65 | * 8 םיִנְרֲהַה 7,32 | 7 <3:
 34,20 || * 6 gpdtw sed §® al karackKdww [ ל 6 רי תַצַעדתֶאְ | * 6 יֵדיְבּו |
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 הימרי 1-06

 - לוצָמְּ ולכאי ּוהעַררַשְּב שיֶאְו ָתיִתְנְּב רֶשְּב תאו ֶהיִנְב רָשְּבתֶא
 ָתְרבְׁשְויפ :יםׁשְפַנ יִשְקְבְמּו" סָהיִבְוְא םֶהָל ּוקיִצְי רָשַא קוצְמְבּו
 \רָמָאדהְּכ יםָתיִלַא ָּתְרַמִאְויי :ּךֶתוא םיִכָלָהַה םיִשָנַאַה יִניִעְ קָּבְקִּבה
 רָשַאּכ תאֹוַה ריִעָה-תֶאְו הֶּזַה םַעָהתֶא רבָשֶא הֶכָּב יתֹואָבְצ הָוהְי
 ּורְּבְקְי תֶפְתְבּו ידוע יהפרהל לכוידאל רֶׁשֲא רצויה יֵלְּכייתֶא רּבְׁשיי
 ויִבָשוילּ יהָוהְיַאְ הֶּנַה םֹוקָמל הֵׂשֲעֲא-יןֵי> :ירובקל םוקמ ןיִאמ
 יכלמ | יִּתְבּו .םלשּורְי יִתָּב ּויָהְו ג :תֶפְתְּכ תאּזַה ריִעָהדתֶא 'תָתָלְו
 םהיִתְגַגְלַע ּורַׁשְק רֶׁשֲא םיִתָּבַה לָכָל םיִאָמַּטַה תָפִּתַה םוקְמָּכ הָדּוהְי
 | אָבִיְ סם :םיִרֲחַא םיקלאל םיִכָסְנ ּךָּפַהְו םִיַמְׁשַה אָבְצ לכל
 הב רצחב [- אָבּגַהְ םש .הָוהְ ָחְלְׁש רֶׁשֲא תַפּתַהַמ המ

 רׁשֲא הלרָה"לְכ תַא יקל תאזה רעיל מ נְנִה
 :יָרָבְּדיתֶא עומְׁש יִּתְלַבְל םֶּפְרָעתֶא ּושקַה יִּכ ָהֶכְע יִּתְרַּבד

 'תִיַבְּב דיֶנָני דיִקפ"אּוִהְו ןַהּכַה רַמֲאְְּב רּוחָׁשַפ עֶמָׁשי 0
 תֶא רּוחְׁשִפ יהיו :הָלֲאָה םיִרבְּרַה"תֶא אָּבִנ ּוהָיְמְריײתֶא הָוהְי
 ןמְנּב רעׁשְּב' רֶׁשֲא תֶבָּפִהִּמַה"ילע ותא ןַהיו 'איִבָּנַה ּוהיְמְר
 -תֶא רָחְׁשִפ אצינ יתְרֲחַמִמ יֵהיו'ג :הָוהְי תבְּב רֶׁשֲא ןֹוָלֲעָה
 הָּזהְי אָבָק רּותְׁשַפ אֵל ּוהָיְמְרי ויָלֶא רֶמאיַנ תֶכָּפְהַּמַה"ִמ ּוהָנְמְר
 = ְנֶתְנ יִנָנַה הָוהְי רָמָא הֶכ יִּכ> ם :ביִבָּסִמ רֹונָמ-סַא יּכְךַמָׁש
 -תֶאְו" תואר ףיִניִעְו םַהיִבְיִא בֶרָחּב ּולְפִנְו יבא" דל רֹוגָמְל
 יִּתַתָנְופ :בָרֲָחָּב 'ֹםָּכַהְו יהֶלָבְּב ְֹלְנֲהְו לבבל ידיָּב ןָּתֶא הָרּוהְידלָּ

 -"לָכ תֶאְו 'ּהָרקְָּכְרתֶאְי הָעיִנְילכ"תֶאְו תאזה ריִעָה ןפֹלכ"תֶא
 םואיִבָהְו 'םּוחָקְלּו םוזָזְּו' יםָהיֵבְָא 'דְָּב 'ןּתָא הָרּוהְ 'יִכְלַמ תורָצוא
 אוב" ילָבְבּו יִבָשּב ּוָכְלִת ףַתיִב יִבשְו לכְו ירּוחָשּפ הָתַאְו :הָלְְּב
 םֶהָל ָתאגִגדרֶשַא ףיּבַהָאד לָכְו הָּתַא רַבָקִּת םָׁשְו תּומְּת 'סָשְו
 פ :רָקְׁשַּב

  | * mlt MSSל >6 | זז *>6 | ל >6 | <5 689 רֶבָשי | 5 + הֶּזַה 9
 :אָפְרַהְל | * >6ל* || << >6 || 12 * 6ל* ןָכ יִּכ | ל 16 6% 6003055 6 םוקמל
 3 0% ויבשוילו || < 6 תֶתָל || :3 6 םֶתֹאָמַּמִמ; 1 קזמ ¢ 3 םיִאָמָמִמ | 15 **>6||
 ל 0 איִבָמ | < 1 דלע | 3 6 + ָיִרְפְּכ לָּכ-לעו | Cק 20, ז = 6 תיב דיִגְנ | 2* 6

oikou 0 |ּוהָּכַו | ל* >6 | * 16 6 -לֶא | 56% 6 6צ חטגְמ  
 3,6 |? >6 | 4יוךל>6|י6+ְּתואְו 6 6 || < 6 יִדיִּב | % 6 םֶלְגַהְו |
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 לָכּותו יִנָתְזַח תָּפֶאְנ הָוהְי יִנָתיִתַפז
 :יק נעל הָלְּב .םויַהלָּב קּוחָשל יִתיִיָ
 ו דֵׁשְו סַמָח קָעְזֲא רֵּבדַא ימי

 ושב לוע רפדא"אלו יּונרכְזָאדאל יּתְרמֲאְו
 יִתֹמְצעְּב רָע תֶרָעּב שָאְּכ בלב הָיִהְו
 .'לכּוא אָלְו re יִתיִאְלנְו
 ודיְִנְו ּודיִגַה ביִבָּסַמ רוְגִמ | יִּבַר תב יִתְעַמש יי
 ליִעָלַצ יִרָמָש *יִמלָש שוְנָא לָּכ
 :ּנָמִמ ּונָתְמְקַנ הָחָקִנְו 5 הָלְכּוְנְו הָּתְפִי רלוא

 לכי אָלְו לְׁשכ יפְדְר ןּבְלַע  ץיִרָע רוָּבִנְּכ *יִתוא הָוהיויי
 ּגִחְבָשְת אל :םלוע תַמָלְּכ ּוליִּכְשַה אלי דאָמ ושב

 בלו תָֹלכ הָאר .'קיצ ןח תואָבְצ הָנהניי
 פ = = יָבירתֶא יִתלִג ףילא יכ םֶהֵמ ְךְתָמְקִנ הַאְרֶא

 יהָתָיתֶאי ֵלְלַה הוה ריש
 ס | םיִעְרָמ דָיִמ ןֹויְבֲא 'ִׁשֵפְנ-תֶאי ליֵצַה יִּ

 וּב יתר רַשַא םוויַה רּוְרֶא+
 :ךּוַב יהְי-לֲא יּמֲא יֵנְתְַלִײרְׁשַא םָי

 רמאל יִבָאדתֶא רַשַּב רָשַא ׁשיִאָה רוָרָאיפ

 :'ּוהָחְמְש חפש  רֶכָז ב ָךְלדדלְי
 םֶחְנ אָלְו 'הָוהְי ְּךַפָה"רֶׁשֲא םיִרָעָּכ אּוהַה שיִאָה יהיָהְוי

 :'םיִרָהֶצ תַעְּב' הָעּורְתּו ךֶקּבַּב הָקעְז 'עַמָׁשְו
 ירְבַק יֵמֲא יֵליֵהְּתַו םֶחָרָפ יִנָתְתומִאל רָשַאיז

 יִתאָצְי םֶחְרִמ ּהָּז הָּמָלי :םֶלוע תֶרַה ּהָמְחַרְו
 | פ | ּיָמָי תָשָבּב ּלְכִיַו ןוגנְו לָמָע תואְרל

 7 6 ּתקזח (6 = 4₪) | 9 * 6 הוהי םֶשדתֶא רפְוָא אל (4 6 ומשדתֶא) |
 5 >64 | 5 < | 5 66 רעב 6) 5 רעֶבּתַו | < 56 41 | ':ם5 6 669 תאָשְל | זס 6
 ומלש, 1 4 | ** 6 ועְלַצ ּורָמש 1 ₪ | < ₪ 368 || זז * ] יִּתֶא | ל 8
 éblwtav א עס00ו 00% מ ול אל לְָּׂשַהְ ופדַר | =< 6£ םָתֹּטְלְּב
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 ז3 *= 6 ותא | bb prb add | 15 * >6%6 | * >6 || 16 * ] יה < 8
 5 6+ ףַאְּב 6 ופָאְּב | < 1 6 טמ עַמשי | %% 3155 68 םירהצַּב | זץ 6
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 " ָּךְלַמַה וילא חלָשְּב הָוהְי תֶאַמ ּוהָיְמְרי-לֲא הָיָה"רָׁשֲא רָבְּרַהי 1
 :רמאל ןָהּכה הישעמב הָיְנַפָצדתֶאו הְָכְלַמְְּ רוחְׁשַּפ-תֶא ּוהיִקְדִצ
 ּוניִלֲע םָחלֵנ לֵבְּביִּוִלַמ ירֲצאָרְכּובְג יִּכ הֶהְידתֶא ונדעב "אנשל?
 ס :ּונילעמ הָלַעַיְו ויָתאְלָּפְנלָכְּ יגנתוא הוה הֶשִעִ ילנא
 הָוהְ רֿמָא-הכי 2 הקל מאת הָּכ םָהילֲא והָימְרי רָמא

 םָכילע םיִרָצַה םיׂשכה'תֶאר לב למת בכ ad םֶּתַא
 יָנָא יִתְמַחלְנְו :תאְּזַה ריִעָה ות לא יםתוא יִּתְפַסַאְו" המוחל ץּוחַמ
 לדג ףצָקַבּו יהָמֲחְבּו יףָאְבּו הָקְֲח עוָרְובּו הָיּוטְנ ךִיְּב םֶכְּתַא

 רֶבָדְּב הָמֲהְּבַהתֶאְו םָדֶאָה"'תֶאְו תאֹּוַה ריִעָה 'גָבָשותֶא יִתיִּבַהְו
 \הָדּוהְיְְּלמ ּוהָיְקְדְצתֶא ןּתֶא הָוהְידאְנ ןכ"ירַחֶאְוז :'ּותמָ לוד
 "'ןַמּרֶבָּבַהְִמ תאּזה ריִעְּב םיִרָאְׁשִנַה-יתֶאְו םלָה"תֶא ויָָבע-תֶאְו

 יךָנָבּו םֶהיֵבְיֲא "דיְבּו לֵבָּבדלמ רֶצאָרְדכּוְבְנ ריבי בָעְרָהְִמּו בֶרְחַה
 אָלְו ילֲמְחַי אָלְיי םֶהיֵלֲע יסּוֲחְי-אְל בֶרנ"יִפל 'םָּכַהְו םָׁשְפנ ׁשְקבְמ
 :יםחרי

 -תֶא םֶכיֵנְפל ןַתֹנ יֵגְנַה הָוהְי רֶמָא הָּכ רמאּת הֶּזַה םַעֶהלֲאְו*
 בֶרָחַּב תּומָי תאזַה ריִעָּב בשה" :תַומַה .ֶּרָבתֶאְו םיֶיחה

 *הִיַחִ הכיל םיִרָּצַה םיְִשַּכַה-ילֲע ילָפְַ אֵצֹויַהְו ירָבְּבּו יבֲעְרְבּ

 אָלְו הָעְְל תאזה ריב ינֿ יִתָמשיכיי לכשל וש" "ל"הָתיָהְו
 פ שאב הָפְרְשּו ןַתְנִּת לֶבְב ְךֶלַמידְִּב יהָוהייםִאָני הָבֹוטְל
 הֶוהְי רָמָא הָּכ דֹוָד תיִּביי :הָוהְיְדרְַד ּועָמש "הוה ףָלָמ 'תיִבָלּוי

 'קשוע דיִמ לּוזָג ּוליִצַהְו יִטֶּפשִמ רקבל ּוניִ
 הָּבַכְמ ןיִאְו הָרְעְבּו יִּתָמֲח שאָכ אָצַתְְּפ

 :'םֶהיִלְלִַמ עָר יִנֶּפִמ
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 ל?הןהידמִאְנ ' ירָשיִמַה רּוצ קָמַעָה תֶבָשי" ךילא יִנָבָה
  ּניִתונועְמְּב אוָבִי יִמּו ּוניִלָע יתָחָידימ םיִרָמִאָה
 יהנהידםַאְנ םָכיֵללעמ יִרָפָּכ םֶביִלְע יּתְדְקַפּו +

 ס :ָהיִביִבְסלָּ הָלְכֲאְו ּהָרעיְּב ׁשֵא יִּתצַהְו

 רָבָּדַה-תֶא םָׁש ָּתְרְַַּו הָדּוהְי ְֶלֶמ"תִּב דָנ הָוהְי רֶמָא הָּכי 2
 ךֶוֶד אּפּכלַע בֵׁשיַה הָדּוהְי ּךֶלֶמ הוהְי"רַבְּ עֶמְׁש ָתְרמֲאְוי הָּנַה
 הֶוהְי רָמָאוהְּכי :הָלֶאָה םיִרָעֶשּב 'םיִאְּבַה ְמַעְו "ךיִנְָבַעְו הָּתַא
 הָנָמְלַאְו יםֹותָי 'לַגְו קושָע דֶיִמ לּוזְנ ּוליִצַהְו הָקְדִצּו סֶּפְשִמ ּושָע
 ׂשֲע"םַא .יִּבי :הָּזַה םוקְמַּב ּוכְּפָשִּתְלֶא יקָנ םֶדְו וסמָחַּתִדילֶא ונתדלַא
 םיִבָשְו םיִכָלְמ הָזה תָיְבַה יִרעָשְב 'ּואָבּו הזה רָבְּדַחתֶא ושעת
 םָאְו5 :'ומעְ *ודְבַעְו 'אּוה הא בֶכָרַּב 'םיִבְכְר ֹואָסּכ"לַ דודְל"

 .הדוהי דלמ היפילע ה הוה רַמָאו הָבדיִבַ . הזה - הָיְהְי
 ןנָבְלַה שאר יִל הָּתַא דַעְלִנ
 :הָבַׁשֹונ אל םיִרֲע רָּבְדִמ ךֶתיִשא אָל"מֲא
 לכ ׁשיִא םיִתָחְׁשַמי לע יִתָשְּקְ
 :שאָהְלע ליפה ףיֹוְרֲא רֶחְבִמ ֹותְרָכְו .

 הָמ"לע ּוהָעְרְדלֶא שיא ּורָמָאְו 'תאַּה ריִעָה לע םיֵּבַר םִיג רָבֲעְו |
 -תֶא זע רֶׁשֲא לע ּוֹמֲאפ :תאָזַה הָלודְגה ריעל הָכָכ הָוהְי השָע |

 ס :םּוָדְבעיַו םיָרָחַא םיקלאל ווֲחַּתְׁשִו םָהיֵהְלֲא הָוהְי תיִרְּב
 ול ּודְנָתלַאְו יתַמְל ְּכְבְּת-לַאזס
 דוע בוש אָל יִּכ ךלהל י ֹוכָב ּוָכְּב

 ס  ּוּתְדלוְמ ץֶראתֶא 'הָאְרְ
 תַחּת ףלַה יהְּוהְי ָךֶלֶמ' ּוהָיָשאְָּב םֶלָשַלֶא הָוהְיררַמִא הָכייִכיי
 ייפ :דוע םָש בּושָיְדאְל הנה םוקְּמַהְְוִמ אָצָי רש ויִבֶּא ּוהָישאי

 13 ** קנט 6; 6 בָשי (ףיִלַאְ) | ל-* >66 || < 0טס; 6 (חדסמ06ו ף\0(6)
 תחי (צ6] ּונָּפִחִי) 3 [הוָתאַו ven:e); ft sic 1 | 4 prb 1 c( טמפ ּונָתָנעְמְּב

 ּוננּועְמַּב) | 14 לי >6 | 6 22, ז 6 דָרְו ל | 2 * כזפ 1 6 6 ָךְתיִבּו | ל 6
 ַהו | 31? ,pW 6 טו 2112 | * ב06? || * 111155 686 "י | % 55[)63 /מפ
 לאו | 4 * 6 17,25; ב,13 || ל 68 'ד אסכדלע || < 69 'רֶו | * 69 הָּמַה | *ס
 וידעו 6 םֶהיִדְבַעְו | *69 םֶּמעְו | 5 6 ושעת | 6 0 ובשונ, 1 קזפ 6 א
 הָבְׁשֹונ (ריע) | ל *1 6 68י יִתאַבַהְו | "ל 36% = 4 +-ודָיְב ; 6 תיִחְׁשַמ שיא
 ולישְכְו? | 8 * >6; pr 61 || ל 3-+ הֶלּודְגַה | זס *1 6 68 תַמְל | | < 8 אלו

 הָאְרִי | זז + >68 | 12 * 1 c 11MSS Vrs D יִּכ.



 הימרי 22,1323

 | הָאריאל תאּוַה ץֶרָאָה-תֶאְו תֹוָמָי םש ותא "ּלְנַהְרָשַא םוקְמִּב
 | | ס :דֹוע

 טַּפְׁשִמ אָלַּב ויָתֹוילֲעַו קְדַצ-אַלְּב ֹותיִב יהָנּב יוהי
 | ירַמאָהיצ :ולְַתַי אל 'ולעפּו םנח רבעי הערב
 = נול יול עֶרָקְוי םיִחְוְרְמ תֹויְלע' תודמ 'תיָּב ,יָלהָנֶבָא"

 = יִזְרֶאְב הָרֲחַתְמ הָּתַא יִּכ ךֹלְמֹהֲהי :רשֶשַּב תּוׁשְמּו זֶרָאּב ףּופְסְ
 מ" :'ול בוט זא הֶקְרְצּו טּפְׁשִמ הֵׂשֲעְו הָתְׁשְו לָכָא אולה ךיִבָא
 בוט דא ןויְבָאְו יגָעְדיּד

 :הָוהְידָאְנ יִתֹא יתַעּבַה יאיָהְאלה
 ךעצּב-לעזםַא יִּכ ּךְּבִלְו ְיָניֵ ןיִא יל

 פ :תֹוׂשְעְל'הָצּורּמַה-לַעְו יׁשעֶה-לעְו ףךופשל יִקָּנַה-םּד ל לער
 יהוה למ ּוהיׁשאידְּב םיִקֹוְהיילֲא הוהְי רָמָמהֶכ ןַכְלי

 יתוחא יוהְוי "יָחֶא יוק + ְפְסידאְל
 :'הדה יוהי ןֹודָא יֹוה ול ָדּפְסִיהאָלי

 ךֹלׁשַהְו וחס רבי רומֲח תֶרּובְקי
 ס וםָגְׁשּורְי ירעַׁשְל הָאְלָהִמ ,

 לק יֵגִּת ןַׁשְּבּו יִעֲצְו ןונבְּלַה יֵלֲע
 ְוָבֲהֶאְמ"לָּכ ּרְּבְׁשִנ כ םיִוְכֹעַמ יקְעצו

 עֶמְׁשֲא אל יִּתְרַמָא יִּדְתְֹלְׁשְב ול יִּתְרַּבְרי
 לוק תְעַמְׁש-אל כ ךיּועְנִמ ךּכרד הָז
 וכלי יִבָשּב ךִיַבַהֶאְמּו .לַחּוריהַעְרִּ יֵער-לְּב =>

 :"ָּךַתַעַר לַּכמ ּתְמַלְכנְו יִׁשֹבַּת זַא יָּכ
 םיִזְרֲאָּב ייתְננְקִמ ןֹוֹנְבלַּ ייתְבשי3

 :הָדָליִּכ יליח םיִלָבְ ךְל"אבְּב יתנהג-יהמ

 ז2 * 64 יִתיִלְנַה | 13 ** 6 הָנֹּבַה 66 4*6-יוה | * 1 6 ץמ ותְלְעפּו |
 1456 | לל 1 5% 6 Gf ףל ָתיִנָּב | < 86 יִּתָּב | %ו >6 | *< 6 יערה +
 = ול ערקו || *1 6 66 םיִנּולַח (+₪ ויָנ--) | < 1 ןפֶס | 15 * 66 ֶחֶפְב 6*ג בָאָחַאְב
 < 14 | ל >6(6צ 150 גנו | 16 * א9* Nin | ל 6 ףתעד || 7 *18+6 6 קשע |
 = ל ] ₪ הצורמ 66 6% N( pévov¥ר?( | 18 *1 דלע (6) || * 6 (6%3 000 + -לע יוה
 = הוה שיִאָה ; 6+ 56 1 | < 69 חֶא | %% >6 (5* תוחא , , . .ודפסי אלא) | *+ 6
 | ּוכְבַ אלו | | >6 || 20 68 םִיַה רָבֲעַמ 6) || 2ז * 1 ָךתְוְלָשְּב 64 A£80' ָךתֶאְלְמְּב
 . 6א . ךְלשְכְמְּב 6 ב2 roparrdidet טסט) | * 659 'מא || < 61 6 6 | 22 * 5 םֶעְרִּת |
 = * ₪1 ַחּורָה | < >59 | 5 6 ךיבַהא | 23 * 0 ּתְבָשי א יִּתְבַשי | * 0 ּתְנַנְקִמ א

 יִתְנַנְִמ ('נקמ) | < >6 | 5 0 ּת-; 1 פופ 6 630 יִחְנָאִּפ | * >6: 6 לוחו |
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 הָדּהְי לֶמ םיִקיוהְְְ ּוהגְכ 'היָתְי"מַא כ הָזהִמֲאנ ינָא-יתי
 יִשְקַבְמ 'דִיְּב ףךיּתַתְנּו5 ָּנְקְּתֶא םֵׁשִמ כ יֶניֵמָי ךיזלע םֶתוח
 -ָָלַמ רעאָרְדכּוְבְנ יב םֶהיִנָּפִמ רֹוֵגָי הָּתַאירָׁשַא יִדיְבּו ּףָׁשְפנ
 ל ְּךְתָלְי רֶׁשֲא ּךְּמַאתֶאְו ֶתֶא יִתְלטַהְו< םיִָּשַּכה 'ִָיְבּו 'לָבְּב |

 ץֶרָאָה"ילַעְו=ז ּּותּומִּת םֶשְו םֶש 'םָּתְדלַידאְל רָשַא 'תְרָחַא ץֶרָאָה
 ,. ם  ּּבּושְי אל 'הָּמָש םֶש בּושָל' םשְפִנתֶא םיִאָשִנְִמ םה רֶׁשֲא
 וָב ץֶפָח ןיא "ילָּכְיםַא' ּוהָיְנְּכ 'הָּזַה שיָאָה" 'ץּופָב הזְבַנ יבָצָעַהי
 :יּועָרי-אְל רֶׁשֲא 'ץֶרָאָה"לע יוכְלְׁשֲהְו יועְרזו אּוה 'ּולְמּוְה יעוד

 ס והָוהִי"רַבְד ִעְמַׁש ץֶרָא ץֶרֶא ץֶרַאי
 "ויָמְיְּב תלָצִדאל" רֶבָג ריר הֶּנַה שיָאָהתֶא 'ּובְתַּכ יהוהְי רָמֲאוהָביי

 בֶשי ישיִא ֹועְרּוִמ תַלְצִי אל יִּ
 סם :הָדּוהיְּב דֹוע 'לשומג דִוָד אָפְּכלַע 2

 :יהָוהְי-םָאְני ייָתיִעְרַמ ןאצ-תֶא םיִצפְמּו םיִנְּבַאָמ םיִער יֹוֲהי 3
 םָּתַא ל8מַעְתֶא יםיִעְרֶה םיִערֲה-לע לֵאָרְׂשִי יָהלֲא הוהְי רֿפָאהָּכ כָל
 םֶביֵלֲע דָקֹפ יֵגְנַה םָתא םָּתְדקְפ אָלְו םּוחָּדַַּו יִנאצ-תֶא םֶתֹצָתַה
 ֹלּכִמ ייָנאצ תיָרָאְׁש"תֶא ץֶּבִקַא יִנֲאו :'הָוהְי"מאְנ* םָכיֵלְלעַמ 'ֵעָר"תֶא
 ֵרְפּו ןָהוְנ"לע ןָהְתֶא "יָתֹבְׁשַהְו םֵׁש םָתא יִּתְחַַה"רֶׁשַא 'תֹוצְרֲאָה
 אָלְד ּוּתָחְי"אָלו דֹוָע ּואְריִידאלְו םּועְרְו םיער םהילַע יִתְמְקַהְי ּובְרְו
 פס | :הָנהְידִאְנ יּודְקְּפִ

 יקיִהצ חַמָצ ודל יתמקַהְו הָוהְידֶאְנ םיִָּב םיִמָי הּגַהְ
 :ץֶרָאְּב הָקָרצּו טַפְׁשִמ הָשָעְו ליִּכָשַהְו למ ךלָמ
 חַמָבְל ןָכָשְ 'לָאְרֶשְיְו הָדּוהְי 'עָשְנַת ריִמָיְבַ

 ס  :"ּונקְדצוהָנה .ּואְרְִירָשַא ומָשהֶזְו
 רֶׁשֲא הָוהְיייַח רוע יּורְמאָיאלְו הָוהְייָאְג םיִאָּב םיִמָוְ"הגַה ןֶכָל
 24 3 >698 || * 1 6 6 היהי היָה | < >669 | 25 % 01 6 6 | ל >6; 61 | 6
 6 יִדיִּב | 26 *1 6 6 ץֶרֶא | * >6 | < 6 ָּתְרַלַיַס) | 2ָל * 16 6 "לֶאְו | ל >:
 םש >30 | 28 * >68 | ל >66 | << >66 || %% 6936 יִלְכַּכ; ₪1 | 5 6 יכ 3%
 ןָּפלע || 695 58 | +* >6 | * 6 ₪ | *1 6 6 ץֶרֶא | 30 == >6 | ' 60 בתָּכ |
 6-5 6 6אאמקטאדסצ 46/0/0/00/ש || 5% >155)2 6 || < >6 || * 6 לשמ | 0 23,

 ז * 6לא םֶת-- | *-* >6 | 2 * 2M55> 6 || * 68 כ | << >6 || 3 * 66 ימִע |
 * 65 לפ"לע || < 6 ץראה || 166 יּתְבשהְו | 4 -- >6 | 5. 6 ₪ 33,15.16 | 5 * 36%

 קָדֶצ cf 33,15 || 6° 6 שונו, 641 | *6  םלשוריו < 33,16 || קז ןּוהֲאָרְקִי (
 33,16); 3643 ּוהּו--, 6/1585 + 5 500% JNךp: | 9 66 א6קוס6 !₪0606א || 7. 8 =

16,14.15, in 6 post 4o || 7 *S .מא cf 16,14. 
Biblia. 44 



 A הימרי 17—23,8

 | ךֶׁשֲא .הָוהְ-יִחדםִא כ :םיָרצִמ ץֶרָאמ לֶארְִׂי 'יגְּביתֶא הָלְעַה
 קמ הָנֹופְצ ץֶרָאמ לֵאָרְׂשִי 'תיְּב 'ערֶז'תֶא איִבַה "רָשַאְו לה
 ס ּוםָתְמְרַא-לע ֹוָבָׁשְְו םֵׁש יםיִתְחַּדַה רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה
 יִתֹמִַע"לּכ ּופֲחָר יּבְרְקְב יְִל רּבְׁשנ יםיִאְבָגל

 יג ורבע רֶבָכּו ירּוּכׁש ׁשיֶאְּכ יִתיִיָה
 :ּרשדְק ירְבּדי יֵנְּפִמּו הָוהְי ןנּפִמ
 יץֶרָאָה הָאְלִמ םיִפָאְִמ יב

 'רָבְדִמ תֹוֲאְנ יִׁשְבָי ץֶרָאָה הָלְבֶא יהָלָא יִנָּפִמיִ

| 
1 

 ו

₪ 

| 
| 
| 
| 

 :'הָוהְי| | :ןכ"יאל םָחְרבְּו הָעְר םֶתָצּוִמ יִהְּתַ
 "םאְני םֶתָעְר "יִתאַצִמ יִתיִבְּבִדסִּנ ּופנַח *"ןהּפ"םְנ איִבְנְדםֶנייִּכיי

 הָב ּולְּפְְו 'ּוחְְּי .הָלפַאָּב "תוקלקלַחכ םֶהְל םֶפְִד היָהי בליי
 ספ" | יהָוהְיְאְגי םֶתדְקְּפ תַגְׁש הָעְר םֶהיִלָע איִבָאיִ

 לבב ּוְַּנַה הָלְפַת יִתיִפְר ןוְרְמְש יִאיִבְנְבּי
 פ | :לָאְרָשְותֶא יִמעְתֶא ּועְתַי

 רקָשּ ַּלָהְו ףואָנ הָרורעש יִתיִאְר םֶלֶשּוְִ יִאְבְנבּוי*
 ותְעְרִמ שיִא 'ּובָשיִּתְלַבְל .'םיִעְרמ ידיי ּוקּזַחְ
 7 פ | והָרֹמְעכ ָתיֵבְׁשְְו םֶסּכ םֶלְכ יִלדּויָה
 יםיִאְבּנַהְלַע תּואָבְצ הָוהְי רַמָאהֶכ ןָבְלי5

 | ׁשאָר"יִמ םיִתְקְׁשִהְו הָנִעְל םֶתוא ליִכָאַמ יִנְגַה
 = 'םָפְל| | ם יְרָאָהילֶכָל הָפְנַח הֶאְצְי םלָשּורַי יִאיִבְנ תֶאמ יפ

 = .םיִאְּבִנַה םיִאבּגַה יֵרְְּד"ילע ּועְמׁשּת-לא תואָבְצ הָוהְי רֿמָא-הכיפ
 | :הָוהְי יפמ אל :ּורּבדְ 'םֶּבִל ןוזח יםֶכְתֶא הָמָה םיִלְּבָהמ
 | םֶכָל יְהִי םלָׁש . הָנהְי 'רָבִד יצָאְנְמְל' ירומָא םיִרָמְאי

 | :הָעְר יםֶכיִלָע אובְתְאָל 'ּורֶמָא לבל תּוררָשּב ךלה ילכו

 .7 * 6 תיִּב (6* )?Aa6v | 8 == >6; ₪ 41 (3* = 4) || * 64- לכ | = 'ז > |

 5 >6, פזפ 41; 5 יֵנְּב | * 1¢ 6 םָחיֵּדַה 65528 וחְּדַנ | 6 םַבָׁשַו |96 םִּנַּב|
 5 6 רּובָש | < 68 ןיי רּוצע || % 36 דניָי | << 68 ודזבָּכ רֶדַה> | ז0 == 6 |

 ' ל 21155 63% 99 48 הָלֶא | < 6 'דמַה | 6 >65א | זז ** 6 איבנ"םנ ןַהֹכ |

 ל סצפ 1 6 63%( ג יִתיִאְר | << 6 | 12 * 6 6% 00()6ףוג60) || * 6 ּוחְְנְו |

 << >6 | 14 ** 67 םיִּבַר יִדָיַ) | * 16 6 בוש | 15 9,14; + >6 | 16 * 1 דלא |

 ל-5 >68 (8* פומ6 35 || ** 6 םֶהָל םיִלְּבְהַמ יִּכ (3* ג] הָּמַהְ) | < 6 םָּבְלִמ ןֹוזֲח |

 5 685 אלו | דד 5 61 6 Vrs, sed antea 1 c 6 ּורָמא | 5% 1 6 3 יִצָאְנִמְל
 רַבְד | < 1 6 68 לכְלּו | % 4 6 %93*6 | < 6 ףילע



| 
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 "ִרָבָּב בישקההימ יִרְבְִתֶא 'עָמָשִיו יאְרַָו הָנהְ דַסְּב דַמָע יִמ יִּכי*
 :ילּוחְי םיִעָשְר ס  ועֲמְׁשנ
 ישאָר לע = לֶלוחְתִמ ירעָסְו הָאְִי 'הָמַח יהוהְי תָרֲעְסיֹוהָּנִה יי
 ובל יתֹומְזִמ ּומיִקֲה-רַעְוי ותשערע הָוהְייְףַא בּוׁשי יאָ

 :יהְניִּב ּהָב ּונְנוְּבְתִּת םיִמיַה תיִרֲחַאְּב

 ּצָר םֶהְו םיִאיֵבְּנַהתֶא יּתְמַלָׁש"אְלײ
 :ּואָּבִנ םַהְו םֶהיֵלֲא יִּתְרַּבְד"אְל

 יֵרָבְד ּעֲמְׁש יֵדֹוסְּב ּוָדְמֲעדיםָאְו>

 D | םָקיללעמ ערַמ"ו 4 םָּכְרִדִמ" יםּובְׁשיְו יִמַעְדתֶא

 יהָוהְי-םֲאְי נַאְרָאדאל יג םיִרָתְסמּב שיא רֶתְסידִאי
 :הוהְי-םֶאָנ אָלָמ ינַא ץֶרָאְהדתֶאְו םִיָמָשַהתֶא אלַה
 יִמְשְּ ייִאְּּנַה םיִאְבְנַה ּורָמָאדִרֶשַא תֶא יִּתְעַמָש 5
 יאְּבַג םיִאְבָּנַה 'בָלְּב 'שיָה יִתְָמְדַעא :יּתְמְלַח ִּתְמלֲח רמאל רקש
 ייִמְש יִמַעדתֶא חיִּבְשַהְל םיִבָשִחַהז :םָּבל יתָמְרִת איב רקשה

 והערל ׁשיִא ּורָּפִסִי רֶׁשֲא םתֹמּולֲחַּב
 :לַעְבּב יִמָש-תֶא םתובַא וָחְכַׁש רֶׁשֲאכ

 יםולח רַּפַסִי םולח וָתֲא-רׁשַא איִבָּנָה 5
 תַמָא יִרָבִּד רָּבִדְי וּתֲא יִרָבְּד רֶׁשֲאַ
 :הָוהיםַאָ רָּבַה-תֶא ןבתל-המ

 :עלָס ץצפי שיֶּטַפְבּו *הָוהְיְדָאְנ' שָאָּכ יִרָבְ 'הֶכ אולה

 יבא מאני 'םנושל ליה יהוה" םיִאיִבְנַה- לע ינְנָה
  | * <6; 3)009 HWA; 1 (cf 22) DD?) | ° prb dlcאריו 680000 16* 18

6$°?, Q mlt MSS Edd ֹורָבְּד א יִרָבְּד | 19. 20 = 30,23.24 | 19 ** קזל | 6 
 | 6 6 3023ג8 הוהיַמ רעפ | * קזמ ג44; 6 'חו 36 'חב || < 6 רעסל?; 1 רעס

 | :מ664; 64 אבי | 20 * 6 דוע אלו | ל >6%* | < 6 תַמְְמִמ * | 6 4
4 63 cf 3024 | 21 ְקוט 1 6 6% אלו | 22 * 8 אלו | * 65 ּועָמש םָא 
  | 4-4 >6R, frt dl || 23 * 3 vel'שיו; 1 4 | << 6 םּובָשַה ימעדתאו 68

  | = >68# | 24 °>6R || 25 * 6° rpopnrevovawwםיהלא el 'pץ ִּקִמ יָהְלֶא
(6A a rp) | > 6s יִּתְמְלֲח םלַח | 26 * 6500 שי | ל 8 יִפְּב | > 

 + | *6םָאְבַנַהְּבל | 46 תֹּפְוְמ? | 27 = 6 יִתָרֹוּת"תֶא ַחֹכׁשַל | 2816 ומלח
 |  <65 | 30. 31 <65ל-ל |  al>369ג  prb add cf 29a | 29°יִרָבְּד כ;

 * | 5 6בז ** >6 || * 6** םיִכְלְשַה + םיח--? || 5 6* חקסמד06(6 ץגשטטמ6
 םּונ ומּוניול 355 0 הוהי םאנ.

44* 



 | יִמַעְדתֶא ועְתַיַו םּורָּפִסִיו יהזהִיםֲאְנ רקָש תּומלח 'יֵאְבנ-לע ייֵנְנַה =
 זאל ליעּוהְו םיִמיִוצ אָלְו םיִתתַלְׁש"אְל יַכנֲאְו 'םָתּוזֲחפְּו םָהיֵרקְׁשְּב
 פס | 'הָנהְיםָאְנ' הּנַה-םעל ּליעוי

 ירמאל הב" יאיֵבָנַהוֲא הנח םֶעָה ףֶלאְשו"יכו גי
 = םָכְתֶא יִּתְׁשטגְ 'אָׂשַפיהַמ"תֶאי םֶהיִלַא ָתְרמֲאְו הָוהְי אָׂשַמיהַמ

 = יִּתְדקְפּו הָוהְי אָשַמ רַמאי רֶׁשֲא םַעָהְו ןהְכַהְ איִבָּנַהְו+ :הָנהְידםָאְנ
 מאת ה :ֹותיֵּב-לעְ אּוהַה ׁשיִאָה-לע

 :הוהְי רָּבּד"הַמּו הָוהְי הָנֲע-הַמ ויָחֲאדלָ שיאו והר" שיא
 רב 'שיִאְל הָיִהְי אָשַמַה יִּכ דוָעיּורְּכְזִת אָל הָוהְי אָשַמּוא

,d "וניהל תֹואָבְצ הָוהְי = םייַח םיִהְלֶא יֵרְבְּד-תֶא םֶּתְכַפַהְו : 
oe oe 

 :'הָוהְי רָבְּד""'הַמּ יהוהְי ךנעדהמ איִבָּנַהְיְלֶא רָמאת הָּכיז
 'חְהי רַמָא הָּכ ןָכָל "ורמת הוהְי אֵׂשַמ"םֲאְוי*

 הָוהְי אָשִמ הָזַה רֶבְּדַהדתֶא םֶכְרָמֲא ןעָי
 :הוהְי אָשמ ּורמאת אל "רמאל םֶכיִלא חַלָשֶאְ

 םָבַתֶא יּתְׁשמנְו 'אׂשְנ םֶכָתֶא ייִתיִשְנו יִנִָה כל
 :ינְפ לעַמ* םָכיֵתֹובאְלְו םֶכָל יִּתָתְג רֶׁשֲא ריִעָהתֶאְ

 = פ יחַכָשת אל רָשא םֶלּוע תּוָמְלְכּו םָכֹוע תַּפְרָח םָכילֲע יִּתַתָגְו>
 לכיה יִנָפְל 'םיִדעּוְמ םיֹנאְת ייְֵדוד גש הנְַו הוהְי נאה 4
 םיִקֹוהְב 'הָנכִתֶא לבְּבידְלִמ רצאָרדכּובְג תֹלְנַה ירֲחָא הוה
 = םלׁשּוימ רנְסַמַה-תֶאְו ׁשֶרָחָה"תֶאְו 'הָדּוהְי יֹׂשיתֶאְו' הֶדּוהיְלִמ
 = ּוְּדַהְו תֹורְּכַּבַה יִנֲאְתִּכ דאְמ תֹובֹט םיִנֲאְּת דָחֶא דיְּרַה* :'לָבְּב םָאָבִי

 פ :לערמ הָנְלַכֲאַת-אל רֶׁשֲא דאָמ תוָעְר םיִנָאְּת ידֲחֶא
DEּוהימְרִי הָאֹר הָּתַאדהַמ יִלֶא הוהְי  

<1 7 

 דאָמ תֹובט תֹובטַה יםיִנֲאְּתַה םיִנֲאְּת רַמאָו

 32° 6” praem ןֵכָל | ל 6ג 251155 יִאיִבְנ; 1 קנפ 6 9)9(6 יאְּבְנ םיִאיִבְּגַה |

 < >6 || % 6 םָתֹעֹותְבּול | + 0 לעּוהְו | 68 | 33%1c6איבנ |> ן=ו
 c 62Y'HT DN | 35 16 63 451155 סז "לֶא | 36 * 116 6 ּורְּכְוִת | * 6 שוָאְל |
 5. מד ץel רבדה | 34 <6, prb add ] טפ 37/5858 | 5 >6; 3 שיאה קז
 איבנה | * 6 הָמְלְו | < 6 +-ּוניִהְלֶא | 38 **>6 | ל 6 + וניהלא | 16

prb dl sol NWJ (lc 14MSS5155 62589 יִתיִשְנְו 1 יִתאָשְנְו | ל-ל >6,  
 4580 אשְנ) | = <6 | 40 1 prb תַמְלְכּו | 6 24, ז *1 ידוד | ל 1 6
 (?rs םיִבָּצִמ | < גול ּוהָיְנַכִי | < ><, ₪ 1 6 693% םיִרָשָה-תֶאְו | < 6 דס%

decubrag(?) + kai rovg rAncioug (6P) vel mAougioug )6%%2( | f nonn MSS 

 הָלָבָּב |2 * 65 רַחַא | * 65 ןערמ | 3 * > 4.

 4 הימרי 2, 43

- 
  9רב 26
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 ס  :יֵעְרַמ הָנְלַכֲאַתאל רֶׁשֲא דאָמ תוָעְר תֹועְרָהְו
 לֵאָרְׂשִי יהל הָוהְי רָמָאהְכ5 :רָמִאַל יִלֶא הָהִירַבְד יָה

 הָּהְי תּולָנתֶא ריאד הָלָאַה תב םיִגַאַ
 :הָבּוטְל םיִּדָשּכ ץֶרֶא הזה םקְמַהְרִמ יִּתְחְלש רָשֶא
 יתאְּוַה ץֶרָאָה-לע 'םיִתֹבְׁשֲהו הָבֹוטְל םֶהיֵלֲע "יִניִע יִּתְמשְו

 :ׁשּוּתֶא אל םיִּתְעַמְנּו 'סֹרֲהֲא אָלְו םיִתיִנָבּו
 הָיְהֲא יֵכֹנֲאְו םֶעְל יל"ויהְו הָוהְי יִנֲא יִּב יתא תעדל 5 םֶהָל יִּתַתְנְוז
 רֶׁשֲא תֹועְרָה טיִנאתכְ ס :םּבְל לכ יִלֶא ּובָשְיְיִּ םיהלאל םַהְל
 למ ּוהָיִקְרצ"תֶא ןּתַא ןֶּכ הוהְי רמָאְ הָכי-יִ יערמ הָנְלַכֲאַת"אל
 תאֹוַה ץֶרֲאְּב םיִרָאׁשִּנַה םלָשּורי תיִראָש  תַאְ ויִרָש-תֶאְו הָדּוהְי
 תֹוכְלְמַמ לָלָל הער יהעוזל םיִּתַתְנּופ :יםִיְרצִמ ץֶרָאְּב םיִבְׁשיַהְו
 -רָשַא יתֹומְקַמַה לֶכְּ הָלְלקַלְו יהְניִנְׁשְל למל יהָפְרָחל ץֶרֲאָה

 -רע רֶבַָ"תֶאְו בֶעֶרהייתֶא בֶַָה-תֶא םב יתְְלִׁשְִי :םש 'םחידא
 - :"םָהיִתְוְבַאְלְו םֶהָל יִּתַתְנרָשַא הָמְדַאָה לַעַמ םֶמֶת |

 הָנֶשַּב הָדּוהְי םַעְלָּבלַע והומרודילע הָיָהדרֶשַא רַבְּרַהִי ל9*
 תיִנשאָרָה הָנָשַה איה הָדּוהְי למ ּוהָנְׁשאְיָּ םיִקוְהיִל תיִעיִבְרָה |
 םע"ילָכ"ילֲע יאיִבָּנַה ּוהָיְמְרַיי רֵּבַּד רֶׁשֲא* :ילֵבָּב re רַצאָרְדכּובנל |

 והָיָשאיל הָנָש הָרָשָע ישלַשדמ3 :רמאל םֶלשּורי יבָשילָּ לֶאְו הָדּוהְי

 היה הגש םיִרָשעְו שלש 'ה הָוה םוהרענ הלוח ל ומ
 יתלָשְו+ :יםָּתְעַמָש אָלְו* רָּבִדְו םיִּכְשַא םכיִלא רֵּבַדֲאָו ילַא הָוהְירבָד

 םָּתְעַמְׁש אלְו חלש שה םיִאָבַּנַה וידְבע-לכזתֶא םָכיֵלֲא יהוהְי
2 

 וָּכְרּדִמ שיא יאָנּובוש רמאל5 :ַעָמְשל "םָכָנְזִא-תַא םֶתיִטהדאַלְ |

 - יהוה תני רֶׁשֲא הָמְדֲאָה-לע ּובָׁשּו םָכילְלעמ עמו הָעְרֶה
 םיִרָחַא םיָהְלֲא י יִרֲחֲא ּוטְלְּתילַאוֿ :םָלּוע"רַעְו םלּועדןְמְל םֶכיֵתֹובֲאלְו

 3 ל 68 ןָערַמ | 6 * 4155 6 יַניֵע | ? קזמ 1 םיִּתְבַׁשהְו 6 6 | 56+
 הומל £ = 1 | 5 6* םסרהא | 8 * 68 ןַערַמ || * >634 || * 6*ג8 ריִעּב |
 dd g םירצמְּ | 0 הָועַול 1 6 א הָעָוְְל 6( 15.4 | ל >6, ₪ SY) dl הערלו;

praem Ti) | © 6 ‘ni | < ssmss 63 wl | * 6 Dip | * 8 $ 
 םיִּתִחַּדַה || +0 * 1 < 5 63 -תֶאְו | ל >6; pזמ al | 6 25 6 6ק 36 | 11
 6 21155 68 דלֶא | ** >68 (364; קז תינשארה 1 הָנ--) | 2 ** >6 || * 16 6
 -לֶא | < >סז | %>6| 3 * 6 שלַשְּבְסִ | * >6 | =5 >6 || %1 6 16155 םָּכַשַה |
 5 >6 | עפ 4 סזמ 866 6 7,25.26 | *1 6 66 חֶלָשֶאְו 617,25 | * 66 66 | 6
 al יבמ | 4 555 62 םֶכיֵנְָא | * <68 7,26 | 5 = אנ 6 | * 1 62 יִּתַתְכ|

 6 * 6 לֶא.



 | הימרי 25,720

 אָלְו" םֶכיֵרְי 'הָשְעַמְּב יִתּוא ּוסיִעְכַּתִ'אָלְו םֶהְל תֹיֲחַּתְׁשִהְלּו םָדְבֲעְל
 . "הָשעְמְּב 'ינוסעְכַה ןעֶמְל "הָוהְי"ָאְ יא םֶתְעַמְשאָלְוז ּ"םֶכָל עָרֶ
 דאל רש ןעי יתואְבְצ הָוהְי רַמֶא הָּכ ןֵכְלי פ :'םָכָל עֶכָל םֶביִדְי
 ופְצ תֹוחּפְׁשִמ ײילְּכ7תֶא יִּתְחַקְלְו חלש יִנְנַהפ :יָרְבְּד-תֶא יםָּתְעַמִׁש

 ץֶרָאָה"לע םיִתאבַהְו "ידע לֶבָּבַּלַמ רֵצאָרְדכּובְנ"לָאְ הֶוהְיםַאְנ
 םיִּתְמָשְו יםיִּמְמַרֲחַהְו יִביִבְס 'הֶלֶאָה םִיּוַה"לְּכ לע היִבְשילעְו תאזה

 לוקו ןושש לוק םֶהמ יִּתְרַבְהְיי :םלוע יתובְרֶחְלּו הָקרָשלְו המשל
 ץֶרֶאָהלָּכ הָתִיַהְו יי :רנ ראו יםיַחְר לק הָלּכ לוקו ןֶתֶח לוק הָחְמש
 םיִעְבָש לבב לָמ"תֶא הָלֲאָה יםִיֹוּגַה ּודְבַעְו 'הַמְׁשְל יהָּבְרָחְל תאּזַה"
 יוגַה-לעו ןלְבְּבדלִמ-לע' דָקפָא הנ םיִעְבְש *תואָלְמ הָיָהְו"י> :הנש
 יתֹוְמֲמְׁשְל ותא יִּתְמׂשְו יםיִדְׂשַּכ ץֶרָאדלעֶד םָנֹוֲעדתֶא הָוהְי-םִאְני אּוָהַה
 היל יִּתְרּבְדרְׁשַא יֵרְבְּדלּכ-תֶא איָהַה ץֶרָאְהלע 'גתְואָבַהְוי :םלוע

 וכ :'םִיטהלָכ-לע ּוהָימְר אָּבנ"רׁשֲא הזה רַב ותָּכַהלכ תֶאֹ
 םֶכעַפְּכ םָהָליִּתְמלְׁשְו םיִלֹודְג םיִכָלְמּו םיּבַר םיג הָּמַה"םִנ םָביּדְבֲע
 ס  :םֶָהיֵדְי הֵׂשֲעַמְכּ

 תאּוַה יהָמֲחַה ןַיַהיסֹוּכיתָא חק 'יֵלֲא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי רַמָא כ יי
 :םֶהְיִלַא ל ּךְתּוא חלש יִכנָא רשא םִגַה"לָּב-תֶא ותא יהָתיִקֶשַהְ יָדיִמ

 = :םֶתניִב חלש יָא רָשא בֶרַמַה יגפמ וללהַתהְ שעתה תש
 יִנֲחְלְׁש-רֶׁשֲא םִיּגַה"לַּכהתֶא הָקְׁשַאְו הוהְי דִּיִמ סוּכַה-תֶא חָקֲאְו ד

 -יתֶא ָהיִבְלִמְ תֶאְו הָדּוהְי יִרָעְדתֶאְו לשרוד תֶאוצ :םהיִלא הוהְי
 -תֶאיפ :יֵהְּנַה םִיַּכ הללו הקרשל המשל הֵּבְרֲחְ םָתֹא תת היִרׂ

 -לָכ תֶא=פ :ומע"לָכיתֶאְו יָת יְֲָיתֶאְו םרְִמדלִמ הָעְּ
 םיִּתְׁשִלּפ יֶרֲא יֵכְלַמלְּכ תֶאְו 'ץּועָה ץֶרֶא יִכְלַמלָּכ תַאְוי בֶרֲעָה

 6 * 6 'ת אל ןעמל 6 לאו | 51 6 6069 יש-- | 6 םֶכָל ער
vel c 07 *% 5 >6% | "1 יִנּוסְעְכִּת (+ 6(  | cfv7* et76םכל ערל  prb1  

 יִנָסַעְכַה K נה | 516 )060 6[ Sh יש | 8 *>6 | * 6 ? ('בֶרַּב) 'בֶרְל םֶּתְנַמָאָה |
 9 * לכ >6 (3* 5 850 | ל 6 'ִצָמ הָחַּפְׁשִמ | == <6; a4 (cלאו) || 560 | * 3
 תיביבס: זוז 3155 ביבסמ || +1 6 68 'ִבְרַחַהְו | = 1 ¢ 6 תַּפְרָחְלּו | זס = 6רמ ַחיִר|

‘AVS cf s* Wh1 | °1c 6 pag | 5 <6, add (3% solדז <* >6 | * 27155  
 הלאה %) || 12 ** 6 'לָמְבּו | >6; add | = <6; a44 |  :MS 6 םֶתא, 6*
 c 1= 13 | —מabré || * cpl MSS nib—; 1 c 68 N א יִתואְבַהְו 0 יִתאָבַהְו |

Gf (cfל >695 | ©  | )= 14 <6 | *1דבע | 15 * >68 (5% b- ada? || vs 
 6 75,9) רָמָחַה ןייה צו 6 22155 'חה ןיי, 566 קזמ 41 ןייה | %1הת-| * >6, 1;

Ca 30 | 18 *1 636/55 ותא 'ג םֶתִא || 16 * 66 ואיקו || * >656 | 17 לכ >8  
 138MSS Vrs תאו | *-* >6%8 | דפ 66 תאו | 20 ** >66 | ל >6

| 4 
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 םָֹרָא"תָא=י :דְְׁשִא תיִרֲאׁש תֶאְְןורְקֲע-תֶאְו הָנע-תֶאְוןולְתְׁשַא-'תֶאָו
 ןידיצ כָלַמ"ְּכ תֶאְו רֹציַכְלַמלְּכ תֶאְו< :ןומע יִגְּבתֶאְו בָאומתֶאְו
 זוּב-תֶאְו אָמיַּתתֶאְו ןָדְדיתֶא* :םִיַה רָבעְּב רֶׁשֲא ייִאָה יִכְלַמ תאו
 בֶרעֶה לבל תֶאְו "ברע יכְלמלכ תֶאְוי : :"הֶאַּפ יִצּוצְקלָּכ תֶאְו
 תֶאְו םליע יכלַמ-לְּ תֶאְו יֹרַמְז יכְלמלְּב ו תאי :רָּבְדַּמַּב םיִנְׂשַה
 -לֶא שיא םיקחרהְו םיִבֹרּקַה ןֹוֿפְצַה יכלַמ-לְּכ ו תֶאְויפ :יִרָמ יִבְלַמדלּכ

 ףשש ףלמו' המראה יגפ"לע רשא 'ץֶרֶָה תוֶכָלממהלּכ תַאְו יא
 תֹואָבְצ הָוהְי ֹרַמָא-הּכ םָהיִלַא ָּתְרַמָאְו* ם ::םֵהיֵרֲחֶא הָּתְׁשִי
 בֶרָּתַה יֵנַּפִמ ּומּוְקְת אלְ ּולְפְְו ניקו 'ֹורְכׁשְו ּוָתְׁש ילֶאְרְשי יִהְלֶאי
 מ סּכַהרתַחְקְ וכָאְמְי יִּכ הָיָהְו* :םֶכיִנְיִּב חלש יכְנָא רשֲא

 יּכפ ּתְׁשִת ֹוָתׁש יואב הוה רָמָא הָּכ יָהילֲא ָתְרמִאְו תתְשל
 הָקּנִה םָּתְַו עַרָהְל לֵחַמ כנא ָהיִלָע יִמָשאָרְקִנ רֶׁשֲא ריֵעָב 'הַּגַה |

 הָוהְי סָאְנ" ץֶרֶאָק יִבְשְוילֶּכלע ארק יִנַא בֶרָח יִּכ ּוקְּנִת אָל 'ּקְּנִת
 תְרמָאְו הָלֶאָה םיִרְבְּדהלְּכ תֶא םֶהיֵלֲא אָבָנִת הָּתַאְופ :יתֹוִָבְצ
 םָהיִלַא

 ולוק ןֶּתִי '\שדֶק ןיָעמִמּ גָאְָשַי םוְרָּמִמ הָוהְי
 :ץֶראָה יִבָשְי לָּכ ילֶא הָנַעַי םיִכְרְלַּכ ידָדיַה והָונלע : גַאְשִי גאָש

 םיוגב הָוהיל ביר יכ ץֶראָה הצקידע ןואָש אבי
 פ  :הָוהְייַאְנ  בֶרָחל 'םֶנתְנ יםיִעָשְרֶה רָשְּבלֶכָל אּוָה טָּפָשְנ

 תֹואָבצ הָוהְי רַמָא הָּכ> |

 יוָג-לֶא יָּּבִמ תאָצֹי הער הֵּנַה
 :ץֶרָאיִתְּכְרִמ | רֹועַי לודָּנ רַעָסְ

 אל" ץֶרֶאָה הצקדדעו ץֶראָה הצקמ "אּוהַה םויַּבי הָוהְי יִלְלַח ּויָהְו
 :ּויָהְי הָמְדַאַה ינָּפְדלַע ןָמְדְל ּורֵבִּ אָלְו 'ּפְסאְי אָלְו ּודְפְסִי
 ןאצַה ייִריִַא ּושָלַּפְתַהְו ּוקֲעזְו םיעֹרֲה לילה +

 :הָהְמַח "ילְּכ ָתְלַפְּו 'םֶכיִתְצופְתּו ַתֹבֶטְל םֶכיֵמְ לָמִִּכ
 20 * 66 תא || 21 6634 תאו || 22 *-* 6 (ם)יכלמ (63 751155 ןוטז +-"לּכ) תאו |
 23 *1 6 831155 וו תאו | * 66 ותאפ ץוצק || 24 ** >66 || * יכלמ >66 |
 25 "7 >6% | 26 * 7 םֶדָקְמ | ל 61 6 6% 1 תוכל-- | 5-5 >66, 888 || 27 **>6
 (* = 4₪) | * ו >65 || < זח1ו MSSK ווקּו, 1 ואיקו | 28 * >66 || * >6 (3* = :₪) |
 29 *>66 | * >66 || =< >6 31 | בס *>6 || ל - j =e rots ושְדְקִמּו < א

3r° GASוס0) || * 1 6 6 לע || 1 >68 | ₪ loco sancto suo || © GSR kai olde (ex 
 הו | * 6% ּונְּתָנ ֹט יִּתַתָנ | 6>32 | 33 **6 הוהי םויְּב | ל >6 | 34 * 66 יִליִא |
 nsinֿ, sed (56) prb dl, cf | °1 prbיb Var Dg םָּתְצַפָנְו (6%) | | 6 גו יִליִאְּכ>



 |" הימרי 2,-2

 :ןאצה יִריּדַאְמ הָטיִלְפּו םיִעֹרָהְְִמ םוָנָמ דָבָאְו
 ןאצה יריִּדַא תַלְלְיְו םיִעְרָה תקעצ לוק

 םולשה "תוָאְנ ּומָדְנְויז :םֶתיִעְרַמדתֶא הָוהְי דרש"
 וָּבָס יריִפְּכַּכ בֶזָעַ : "ההיא" ןורח יִנָּפִמ
 פ :'וּפַא ןורח יִנּפִמּו" 'הָנּויַה 'ןורח יִנָּפִמ הָמַשְל םֶצְרֶא הָתִיָהְיִּ
 הָיָה יהָדּוהְי למ ּוהיַׁשאדןְּב םיָקיֹוְהִי יתּובְלמִמ תיִׁשאַרּבי 6

 -תיֵּב רצֲחַּב דמע הוה רַמָאו כ +'רמאל הָוהְי תֶאַמ "הזה רֶבִּדַה
 תֶא הָוהְיתיִּב תֹיחְתְׁשִהְל ז םיִאְּבַה 'הֶדּוהְי יירֲע-לכ-לע "תְרּבְדְו הָוהְי
 ילו: :רָבְּ עֶרְּתלַא םָהילַא רבי ךיִתִוצ רֶׁשֲא .םיְִבדַה"לכ
 יכנא רֶׁשֲא הָעְרָהְלֶא יִּתְמַחַנְו הָעְרַה וָּכְרּדַמ ׁשיִא ּובָשַי ּועָמָשי
 רֶמָא הָּכ םֶהילַא ז ְתְרַמָאְו :םהיְללעמ ַעְר יִנָּפִמ םֶהְ תושעל שח

 :םכינפל יִּתַתנ רֶׁשֲא יִתְרותְּב תֶכָלָל יל ּעְמָשַת אל"םא הָוהְ
 יםָּכָשַהְו םכילַא חלש יִכנֶא רשא םיִאְבָּנַה יִדְבִע יִרְבְּהי לע עמָשל5
 ריִעָהדתֶאְו הלְׁשכ הֶּזַה תִיַּבַה"תֶא יִּתַתְנְוֿפ :יםתְעַמְׁ אָלְו תְלָׁשְ
 םיִגָהְכַה ועָמְשירז ס ץֶרֶאָה ו לכל הללקל ןֶתֶא 'התאזה
 תיִבָּב הָלֶאָה םיִרָבְּדַה"תֶא רֵּבַדִמ ּוהָיְמְרִיתֶא םֶעָהִלָכְו םיֶפיִבָּנַהְו
 רַב הוה יהוצ"רְׁשא-לָ תֶא ברל וה ּוהיִמְרִי תולכְכו יהי :הזהְי
 תומ" רמאָל םעֶה-לָכו םיִאיִבּנַהְ םיִנֵהְּכַה ותא ופי םעֶהלָכילָא
 הָּזַה תִיַּבַה הָיִהִי לָשְּב רמאל הָוהְישְב יֵתיֵּבְ יַעְּוּדַמְכ :יתּומָּת
 תיִבּב והימְרודילא םַעַהילָּ להקיו בשוי ןיִאַמ בֵרֲחַּת תאְּזַה ריִעְהְו
 -תיֵּבִמ ולעיו יהָלֶאָה םיִרְבְּדַהי תֶא הָדּוהְי ירש ו ועָמָשיַ :הָוהְי
 למאי וי :שֶרִחַה הוהי-רעשי חַתַפְּב ובשיו הָוהְי תב למה
 תֶומדטַּפָשִמ רמאל םַעָה"לָּכדלֶאְ םיִרָשַהלֶא םיִּאיִבָּנַהְו םיִנָהְּכַה
 :םָכיִנְזֲאְּב םָּתעַמְׁש רֶׁשאַּכ תֵאֹזַה ריִעָה"לֲא אָּבנ יֵּכ הוה שיִאל
 יֵנְּלַׁש הָוהְי רמאל םעֶה"לְּכ-לא םיְׂשַהיֵלְּכלֲא ּוהּיִמְר רָמאְי-
 35. 36 Gal יֵליֵא(מ)? | 37 * 6 תיִרָאָש ? 5% 16 אסג6 || ?* 6 1 יִּפַא, 8% =
 י ףא | 381 | 1c ca 2055 68% בֶרָחַה cf 46,16; 50,16 || = 68% הלדג(ה) |
 6-6 68% ג1 | 0 26, 1 * 1 תֶכְלִמַמ | 5 >6 | 5 .3-+והָימְרילֶא | % >6 ||
 2 = 628 5 ] ָתאַּבָנְו | ? ירע 565, קמ 41 || = 6 4- לכְלּו | 4 1 6: ¢ 6% אָבָּבַהְל

c mlt MSSםֶהָל | 3 2055 לע || 4 >6 || 5 * תסתמ 1155 לֶא 21155 תֶא | 1  
 632 'ה | < 6+יִלֶא |61 Q ANID |? sic 8; mlt MSS יונ (5 +-לכ) |81
 c 680 והּנִצ | ? 0: לע | << 8 תמוי (תומ ש) | ף * 68 יִּכ צו רשא | "ו
 Var nN) $Y N93 | ° 1 c nonn MSS Vrs לע | 10 *% 6% 56 | "ל 5

 809 (56*) הוהי תיַּב 'ש; כצט 806 1 | זז 1 לע | 12 * לכ 6.

1 
2 



20,13—27,2 JEREMIA 689 

 רֶׁשֲא םיִרְבְּדַהילַּכ תֶא תאֹזַה ריִעָהילֲאְו הָּנַה תִיַּבַה"ֹילֲא אָבְּנַהָל
 הוהְי לּוקְּ ּועְמְשְו םכיללֲעַמּו םֶכיִכְרד ּוביִטיֶה הָּתַעְוי :םָּתְעַמַׁש
 יִנְנַה יִנֲאוצ :םכילע רָּבִּד רֶׁשֲא הָעְרַה-ילֶא הוהְי םַחָכיְ יםֶכיִהָלַא
 דםִא יִּכ ועדת עַד א :םֶביִניִעְּב רָשיַכְו בוטַּ ילושע םֶכְדָיְב
 תאָּזַה ריִעָהילֲאְו םָכיֵלֲע םיִנָתְנ םֶּתַא יִקָנ םֶדְ""יִּ לתא םָּתַא םיִתַמָמ
 תֶא םכיִנְזאְּב רָּבִדְל יםכילע הָוהְי יִנֲחְלְׁש תַמָאב יִּ ךיִבׁשי"'לֲאְ
 םיִנֲהְכַה לא םַעָהַלָכְו םיִרָׂשַה ּוָרְמאיו6 הלאה םיִרָבּדַהלָּ
 ניִהלֲא הָוהי םֶׁשְב יִכ תְוַמ"טּפְׁשִמ הָּנַה שיִאְלְןיא םיִאיבַָּהלֲאְו
 םַעָה לֶהְק"לּבלֶא ורמאיו ץֶרָאָה ינקזמ םיִשנַא ומי ל :ּוניִלא רֵּבְד

 הָדּהְידלְמ והיקְזִח יִמיִּב 'אָּבִנ הָיָה יִּתָשְרְמַה יהיכימו* :רֶמאל
 יתואָבִצ הָנהְיּו רָמָאדהְכ רמאל הֶדּוהְי םעזלָּכ-לָא רֶמאיַ
 :רעי 'תומבל תִיַּבַה רֶהְו הָיְהִּת יםייָע םִיִלָשּוְרִיִו שָרָחַת הַדָש ןויַצ
 הָוהְידתֶא יאָר אלה הלּוהלְכְ ןהוהידלמ ּוהָיְקְזַח 'ּוהְתַמַה תַמָהָהיפ
 םָהיֵלֲע רָּבְּדירְׁשַא הָעְרַהְהילֶא הָוהְי םֶחָּנִַ הָוהְי יִנָּפתֶא לחי
 :ּוניֵתֹוׁשְפַנ-לע הָלּודְ הַעְר 'םיִשע ּונְחֹֿנאַו

 תָיְרּקִמּוהָיעַמְׁשןָּב ּוהירּוִא הוה םֵׁשְּב אֵּבנְתַמ הָיָה ישא"
 :והימרו יִרָבד לָבְּכ תאֹוַה ץֶרָאָה"לעְו תאּזַה ריֵעָה"לע* אֵבָנִַו םיִרָעַַה
 יׁשקבִיו וינָבְּתֶא םיִרָׂשַה"לָכְו ויבֹוּבּנ-לֶכְוי םקיוְהיְלַמַה עֶמְׁשִו=ו
 חלש :םִיָרְצִמ אָבִיו 'ָרְבַו אָ ּוהיְרּוִא עַמְׁשיו ֹותיִמֲה קּמַה
 וִּתֶא םישְנַאְנ רּבְכַעְְְּב ןָתְנָלאדתֶא םִיָרְצַמ םיִשָנַא יםיִקְיוְהְי ךְלֶמַה
 מַה ּוהָאיִביו יםִירָצַמִמ 'ףהירּואזתֶא ּואיִצויַוי3 :'םִיָרְצִמלָא

 :יםַעַה יֵנְּב יירְבְקלֶא יותְלָבְנתֶא לי בֶרְחָּב ּוהָּכִיו ים

 רָב ותא"תַה יל ּוהָנְמְרי"תַא הָתְיָה ןפְׁשןָּב םקיחא דו א
 פ = ותיִמָהל םָעָה

 הָיָה הָדּוהְי ָךְלִמ ּוהּיִׁשֹואְיְּב יםָקיֹוִהְי תֶכָלְמִמ תיִׁשאָרְּבִי 7
 יִלֶא ּהָוהְי רָמָאדהְּכ< :רָמאָל הָוהְי תַאַמ .הָימְרְידלא ּהָּזַה רָבְּדַה
 8 לע || <1 לע | 13 * >6 || ל 5 לע 6 3 | 14 66 םֶכְל |
 15 *>68 | *1 לעו | <16 64 םֶכיִלָא | דד >68 | 18 ₪ ₪ 312 | *16 א
 הָיַכיִמ, םספמ 155 0 הָכיֵמ | ל <6 | < >58 || % >6 || * 6ל* 6 (06) 8800
 653 61 גג :,125 הָנּולמל | 1 3 תיִבְל 6 (טגנס¢) + = (יַכְבָחְל) ךִבְסְל 6/6 ₪
 165 9,1ל) | 18 * 630 5ש | * 686 פוטו | < | לע | 5 6 ּוניִשע | בס ** 6 שיאו[
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 | הימרי 15—27,3

 .ךלְמ"לֶא יֹמְתְחַלְׁשְו :ְָראָנצ-לע םָּתַתְנּו תֹוָטֹמּו תֹוָרחֹוִמ ףָל הָשע
 | ךלַמְדלֶאְו רֶצ ָלֶמְדלֶאְו ןומע יִנְּב ךַלָמדלֶאְו בָאומ ךֶלמלֶאְו םוא
 :הָּוהְי למ ּהָיקְדצלֶא םלָשְּי םיִאְּבַה 'ֿםיִכָאָלַמ יב" ןְדיצ
 = יתלֶא תֹואָבְצ הָוהְי רמָא-הְּכ רֶמאְל םֶהיֵגְדאלֶא םֶתא ָתיוצְו
 = "תֶאי ץֶרָאָה-תֶא יִתיִׂשָע יֵכנָא'פ :םֶכיֵגְדֲא-לֶא ּורָמאְת הָּכ לאָרְׂשִ
 ..יעּורֶזְּו לודָנַה יִחֹכְּב 'ץֶרָאָה יגְפילַע רֶׁשֲא הָמֲהְּבַה-תֶאְו םֵנֲאָה
 = לָּכ"תֶאי יִּתַּתְנ יָכֹנֲא הָּתַעְויֿפ :יניֲעְּב רשי רֶׁשֲאַל ָהיִּפַתְנּו הָיּוְּגַה
 / ת"תֶא ג י"ֶדְבַע לבְבידלִמ גאָגְדכִּבְג יב 'הָלַאְה תָצְראָה
 -תֶאְוֹוָנְּתֶאְו םִיּגַה"לְּכ ותא ּוָָבֲעְויי :ֹודְבְֲל ול יִּתָתְני הָרׂשַה
 םיִכְלִמּו םיִּבַר םָיוג וב ּודְבֲעְו אוהסג יֹוצְרַא תע-אב דע נב
 | רַצאָגְדכּובְנ"תָא ותא ודבעידאל רֶׁשֲאי הָכְלִמַמַהְו יוגה הָיָה :םיֶלודנ
 בֶרחַּב לָבּב למ לעב ראוצהתֶא תיא רֶׁשֲא "תֶאְו לבל
 = יםָתֹא יִמת'-דע הָוהְי-םִאְנ יאּוהַה יָֹגַה-לעי דָא ירבְּדבּו בָעְרַבּ
 יםביִתְמלַ לֶאְו םָכיִמְסְקְלֶאְ םֶכיִאיִבְנלֶא ּועָמָשִּתְִלַא םָּתַאְופ :ֹודיְּב
 | אל ירמאל םכיִלַא' םיִרָמִא םָהדִרַשַא םֶכיֵפְׁשּכלֶאְ םֶכיִנְנע לא
 = קיִמְרַה ןעמל םכָל םיִאְּבִנ םַה רֵתַׁש יִּכִיי :לֵבְּ ֶּלֶמתֶא ּוְדְבַעְת
 = רֶׁשֲא יֹוגַהְויז :יםָּתְרַבֲאו םָכְתַא יִּתְחַּדַהְי םֶכְתַמְדַא לַעַמ םֶכְתֶא
 = זםָאְני ֹותָמְדַא-לע ויִּתַחַנַהְו 1דבעו לבב למ לַעְּב וָראָּוצתֶא איִבְי
 / -לָכָּ יִּתְרַּבְד הָדוהידדלמ הָיקְַצלֶאְי :ּהָּב בֵׁשיְו ּהָדָבעו :הוהְ
 = ָדְבעֶו לבְּבַלִמ לַעְּב םֶכיִראְּוצְדתֶא ּואיִבָה רמאל הָלֶאָה םיִרָבּדַה
 = רבו יבֲעְרְּב בֶרֲחְּב ְךַמעְו התא ותּוְת הָמְלי* :יּויחו ֹוֵמעו ֹוָתֹא
 / -לאָוי :לָבָּב ךְלָמתֶא דבעידאל רֶׁשֲא יֹוּגַה- לא הָוהְי רָּבִּד רֶׁשֲאּכ
 | זתֶא יודעת אל ירֹמאָל םכלא םיִרָמָאָה םיִאְבנַה יָרֵבְּדִלֲא וְמְׁשִּת
 = הוהיימֶאג םיּתְחַלׁש אל יי :םכָל םיִאְּבִנ םַה רק יִּכ לבב דלמ
 < םָּתַא םֶּתְרַבַאו םֶכְתֶא ֵחּדַה ןעֶמְל רֶקָשל יִמָשְּב 'םיִאְּבַנ םֶהְו
 " - 1*4 86 6 ָתָמַלׁשְו | = 1c 6 םֶהיֵכֲאְלַמ יֵדיְּב | * 6+ םֶתאָרְקַל (₪=) |
 = 426 | 5 5 6+יִּכ | >6 (8* פסו ינפ%) | 66 | >> 6 ץראהזתא
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 ₪ :i0°>6 jr 6 | 12 ** 6 'ב 'מ -תא ודבעו 5606 618% || טפ 13 >6 | 6
 14MSS 3 בו | 14 ** >6 || ל* 6 ּודבעו (8* ג1 = 4) | 15 * >3 | ל 6 4

 יג) ּואְּבַנְתַהְו? | < 60 מידה

ee 
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 יהְזַה םֶעָה"לַּכילֲאְוי םיִנֲהַּכַה-לֶאְו'יפ :יםָכָל םיִאְּבִּנַה "םיִאיִבְּנַהְו
 יםָכיִאיִבְנ יֵרְבְּדהלֶא ֹוְמְׁשִתהלֲא הְוהְי רַמָא הכ רמאל יִּתְרַּבְ
 הָּתַעַי יהָלָבְּבִמ םיִבָשּומ הָוהְי-תיב לכ הָּגַה רמאָל םֶכָל םיִאבּנַה
 ּודְבְע םֶהיִלַא עֲמְׁשּת לָאגלי :'םכל םיִאְּבְנ הָּמַה רֶקׁש יִּכ "הָרַהְמ
 םיִאָבְנ"םִאְו8 :יֹהָּבְרָח תאּזַה ריִעָה הָיְהְת הָמְל ויחְו לָבְּב מתא

 היִתְלַבְ תואְבֶצ הָוהיַב יאָניעְְּּפו םָתֶא הָוהְיְרַבְּד שימו ה
 םֶלָשּוְיִבּו הָדּוהְי ךֶלַמ "תיִבּו הָנהְיתיִבְּב 2 אב
 םִיַה-לעְו םיִדמִעֲה"לֲא יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ יִּכַפ ם  :"הֶלָבָּב
 רשאי :תאְּזַה ריִעְּב םיִרָתגַה .םיִלָבַה רֶתָי טעו יתֹונכמַה-לעֶו

 םיִקְיוהיְְְ יהינוכְתֶא ותל לָבְּב ְךֶלַמ "ֹרצאָנְדַכּובְנ -םָחְקְלאְל
 ס :'םלשריו הָדּוהְי יֵרֹח"לְּכ תַאְו .הָלָבּב םֶלָשּוְיִמ יהל

 המשי יב הָלְבְּבי ָלָּויַו הָדּוהְיַלמ 'תיבּו הוי יתיַּב
 -לֶא םיִתבָׁשֲהַו םיִתיִלֲעַהְוי הוהְיםֲאְנ יֹםָתֹא יֵדְכְפ םֹוָי דע ויְהָי

 פ  :"הָּנַה םוקַמַה
 הָרּוהְייַּלָמ יהיקדצ ּתֶכְלְמַמ תיִשאַרב איִּהַה* הָנֶשַּבִויִהְיַוי 8

 איִבָּנַה רּוזע-ןב הָיְננַח ילֶא רָמָא ישימחה שֶדָחַ יתיר תֶנָשַּבי
 -הֶפ ּ:רֶמאָל םעָה"לָכְו םיִנֲהְּכַה יניעל הָוהְי תִיִבְּב ןועְבְּנִמ רשא
 לבב למ לע"תֶא יִּתְֿבׁש ירָמאל לָאְָׂשִי יהל תוְָבְע ָוהְי מא
 תיִּב יִלְּכדלָּכדתֶא הֶּזַה םֹוָקַּמַה-לֶא ביִׁשַמ "יָנֲא םִיַמָי םִיַתָנְׁשֹודֹועְּבג
 םָאיִבָו הֵּזַה םֹוָקַּמַהְְנִמ לֵבָּביִּוִלַמ רַצאָנַדּובְנ חקל רֶׁשֲא הָוהְי

 הּוהְי תֹוָניֵלְּכ-תֶאְו יהָדּוהיְִלִמ םיִֹוְהְי-ןְבי הִינָכדתֶאְוצ ;ילָבְּב
 רַּבָשֶא יִּכ *הָנהְי"םֶאְנ הָּזַה םוקֶּמַהדלֶא ביֵׁשַמ יִנֲא .הָלַבְּב םיִאְּבַה

 יגיִעְל רב הָיְנֵנֲח- לֶא *ִאיִבָּנַה הָיִמְרִ מאו :לָבְּב ךלמ לַעְתֶא
NE Ne 
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 תַנָשְּב 0 הֶנָשַּב | 2 ** >6 | 3 * ₪ 1 6 6% יִנָאָו | ל לכ >6 | < >8
 0 'רדכובנ 6 pc MSS Or הל | 4 5-5 >6 | ל לכ >6 | *+ >6 [

 5 >6 || ל >6.
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 "'הָיְמְרִי למאי :הָוהְי תיִבְּב םיִדְמְָה יסָעָהלכ יניעְלּו" םיִגָחְכַה
 | ָתאַּבִג רָשא 'ּיִרְְּדתֶא 'הֶוהְי םִקָי הָנהְי הָשעְי ןָּכ ןֹמָא יאיִבְנַה
 . "ךאז :הָזה םוקְּמַהדלֶא לָבְּבִמ הָלוגַהְלָכְו הָוהְותיַב יִלְּכ ביִשְהְל
 = :םַעָה"לְּכ יֵנְזָאְבּו 'ּיִנְזָאְּב רבד יִכנָא רשא "הֶּזַה רָבְּדַה" יאָנ-עֶמְׁשי
 - תוָצְרא"לֶא ּואְבְנִיִנ םֶלועָהְְוִמ ייפ ינָפְל ויָה רֶׁשֲא םיִיִבְּנַה*
 -רָשא איִבְּנַה ברב הַעְרְלּ הָמַחְלִמְל תולדנ תוכְלְמַמ"לעֶו תובר

 .הָוהְי יוחְלָש-ִרָשַא איִבְנה 'עדְו *איבְנה רב" אבְּב םלָשְל אב
 = הָיְִרִי ראּוצ לַעְמ 'הָטֹוּמַה-תֶא יאיִבָנַה הָיננַח חקיויי :תָמָאָב
 רָמָא הפ רמאל םָעָהילְכ ייל הָיְננח רָמאָיַניי :"ּוהַרְּבָשִיַו 'איִבְנה
 = םִיִתָנְׁש לועְּב' לָבְּבְְִּלַמ "רַצאְנְדַכְבְנולָעתֶא רבָשֶא הֶכְּב הֶוהְי
 ס ול איִבָּנַה הָיַמְר לה וה ראּוצ לעמ יי

ee=e 

 | | -לֶא תְרמִאְו ולה 3 :"רמאל 'איבָנַה .הֶוָמְ ראנצי למ 'הָטומַה
 ןָהיִּתְחַת תי ָתְרְבְש ץֶע תמומ הוה רֶמֲא הָּ 6 היננַח

 יאיבְנַה הָומְּו ראי :'ול יתַתָב הָדָעַה תָימתַא םגְו והדְבַעְ
 ּתְחַטְבַה יהָּתַאְו היהְי ְֲחָלְׁשאְל יהיננח אָנעַמָשי 'איִבָּנַה הָיְגְנַחְלֶא
 0 לעמ ֲלׁשִמ י יִנָנַה הָוהְי רַמָא הָּ ןֿפלי5 רָקׁש לע הזה םעֶה"תֶא
 תֶמַול : 'הוהְי-לָא ִּתְרּבְד הָרָס"יכ יתַמ הָּתַא הָנָשַה הָמְדֲאָה יִנּפ
 ס :יעיִבְׁשַה ׁשֹרֲחַּב יאיִהַה הָנָשַּב איִבְּנַה הינֵנֲחי

 -לֶא םֶלָשּוְיִמ 'איִבְּנה הָיִמְרִי חַלֶש רשא רֶפְה יִרְבִּד הָּלֲאְוי 9
 = רָשֶאי םֶעָהִלָּכדַלֶאְו 'םיִּיִבְּנַהְַלֶּאְו םיִנֲהְּכַה-לֶאְו הָלּוּגַה ינְקז 'רֶתִי
 "= ךְלַמה-הְינְכי תאצ יִרְחֶא* :"הֶלְבְּב םֶלָשּוְריִמ רַצאָנֶדַכּובְנ הָלְגָה

 5 =° trsp (dll) 6 6 גם 'ּפה יניעל(0) | 6 * >6 | * >6 | 516 5
 68 ְּףְרָבְּד | 7 ** 6 ּועמַש | ** 6 הוהי רַבְּד | < 6 םֶכיִנ-- | 8 * 6 םֶכיִנְפִלְו |
 ל 1 לע | << >6 (1 6 231155 ע בָעְרְלּו) | 0 ** 6 רֶבּדַת: 9 ֹורָבְּד | ל 6
 -תֶא ּועְרָי | < 6 םֶהָל | זס * >6, 566 4-םֶעָהְ"ִלָכ יִניִעַּב | * קצפ 16 65 תטומה
 cf 13 | > <6 || 41 prb c 65 | זז * >6 | 5 6 | 12 5 >6 | ל 1 6 8
 תטומה 6 13 | << 6 וראוצ || % >8 || 14 ** >6 6666 6+ 8*) | ל 41 6 6 || * 'בנ
 <6 | >6; $= 41 + 1דבְעְל 6( 27,6 | 15 * >6 | * >6; ומ 3* 6וזגה 'נח"לא א |

cf Vr6, 38% 501 'נח אנא || % התא >6** | 16 <> 1 תּומָת תאֹוַה הָנׁשַּב  =e 
Cp 20,16 |17 || ל-ל >6, 5% 501 הרס; 1 לע קז לא || 17 = >6? |  et 

 b תי prb dl c 6 |< 6+ vb nonn; 1 41 | 4! >6, $° sol הל2ב 'Wורימצ.
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29,3—16 JEREMIA 603. 

 :םֶלָׁשּוְריִמ רֶנְסַמַהְוׁשֶרֶחַהְו םָלְׁשּוריִו הָדּהְי יֵרְׂשי םיִסיִרָּפַהְו הָריִבְגַהְו
 "ּךְלְמ הָּיקְדִצ חַלָׁש רֶׁשֲא הָיְקְלִח"ןְּב הָיְרֹמְנּו ןֵפְׁשְןְב הָׂשֲעְלֶא ריב
 הָוהְי רָמָא הב :'רמאל הָלֵבַּב לֵבְּב ףלמ ירָצאְנְֶכּוְבְנלֶא הָּרּוהְי
 : הְלָבּב םֶלשּויִמ ּתיִלְנַהרָשא הלּוגַהילכְל לארי יִהְֶא יתֹוֲאָבְצ

 יפת ֵלכֲאְו תוגג ֵעְְׁנְו ּובֵׁשְו םיָתְב
 תֹונָבּו םִיִנְּב ּודיִלוְהְו םיִשָנ "ּוחק5

 םיִׁשְנֲִל ּוָנְּת םָכיֵתֹונְּבתָאְו םיִשָב םֶכיֵנְבִל ּוחְקּ
 ּוטֲעְמַּת"לַאְו 'םָׁשּובְרּו 'תֹונָבּו םיִנְּב הָנְדָלַתְו"
 הַּמָׁש םְבְתֶא יִתיַלָנִה רֶׁשֲא יריִעָה םָלְׁש-תֶא ּושְרְְוז
 ס יםְלָש םכל יהיה ּהָמולְשב יִּכ הָוהְלֶא ' ּהדעב לֶלַּפְתַהְ

 םָּתִא .רשא watch ועֶמְׁשת- לא 'םֶכיִמְסְְ םֶכְברקּבירׁשַא
codםָאְנ" םיִּתְחַלְׁש אל יִמָשַּב םָכָל םיִאְּבִנ םַה ירֶקֶשְב יב - 

 םיִעְבְש לבבל תאָלְמ ייפ יפ* הֶוהְי רַמָא הכ"יכס ם : יהוהְי
 םָכְתֶא ביִשֶהְל בוטה 'יָרְבְּד"תֶא םכילע ית םֶכְתֶא דָקְפָא הָנָׁש
 - ירא תֿבְׁשֲחְמַה"תֶא יִּתְעַדי יֵכֹנֲא יּכיוי :הָּנַה םִקָמַהלֲא
 = תַתְל יהָעְרל אָלְו םולש יתֹובְׁשחַמ יהוהְי-םִאָני םָכיֵלע בשח
 :'הָוְקִתְו תיִרֲחֲא |
 :יםֶכיֵלֲא יִּתְעַמְׁשְוי יֵלֲא םֶּתְללַּפְתַהְו יםֶּתְכַלַהְו יִתא םֶתאְרְקְו">* =

 :םֶכְבָבְלְְכְּ יִנָשְרִדִת 'יִכ יםֶתאָצִמּו ית םֶּתָשְקְבּ"יי
 םֶכְתֶא יִּתְצַּבְקְו םֶכְתיִבָשתֶא יִתְבְשְו הָוהְיְדאְנ םֶכָל "יִתאַצְמְנְו+
 הָוהְייסאְג םש םֶכְתֶא יִּתְחַּה רָשַא תומוקמַהה לָּכמְ םיוגַהלָּכִמ

 םָּתְרַמֲא יִּכ5 :'םשמ םֶכְתֶא יִתיִלְגַהְרֶשַא םוקמַהלא םֶכְתֶא יִתֹבָׁשֲהַו
 ללא הֹוהְי רָמָאו הָכיְּכפ ם  :הָלְבַּב םיִאְבְנ הָוהְי ּונָל םיִקַה
 5-5 9%(6) "רח"לכְו (םלשוריו) iT cilia 58 8 ירשו | | 3 * 'בנ 6 |
 ל 8 | 4 5 >6 | * 6 לע קזט 1 "לֶא | < 1 ₪ 6 3 הָתְלְגֶה | %>6 | 6 * 6 וחְק
 :ח5 ₪ םֶכְל | ** >6 || < םש >6 | ל *1 6 6 ץראה | ' 6 םֶדָעַב | 5 63%
 םָמ-- | + >65 | << 5 םֶכְמּולְש? | 8 *= >6 | * 68 םיִאְבּנַה | < 6 ואישי לֶאְו
 'סק םֶכְל || %1 6 68% םיִמְלֹח | 9 1c pc MSS* 650! רקש | 5 69 אלו | << >6]
 10 *%1 prb (cf 25,12( ילָמְכ הָיָהְו 6( 634 | ל 6 - 1 <>6 | 6 םֶכָּמַע |

68h6 |? 68[ |56 | * 63 תֶבָשַחַמ | < קזמ 16 0 הער | > rr 
 ra nerd) radra || 12 ** >66; ומ 41 ₪1 קז 'להו 1 6 6 םֶכיִתְנַעַו | *-* >8 [
 14 55 >6%32 560 6% = 4-יתא | ל >6*ג(3 | 14 *1 6 6 יִתיֵאְרַנְו |

bh >6; in 4 ] c Q DoniQW et pr Dy c Var® Amy | 151 > לָבָבְּב | 
16--20 <6. 
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 םֶכיֵחַא תאִּוַה ריִעַּב בֵׁשֹויַה םַעָה"לְּכלֲאְו דֹוָד אֵּפַּכילֲא םֵׁשיַה
 תָלְׁשִמ יִנְנַה תֹואְבצ הוהְי רמָא הָכז :הלּונַּב םֶכְתַא ּואְצְיאל רשא
 םיִנָאּתַּכ םֶתוא יִּתַתְנְו רָבָּדַה-תֶאְו בָעְרֶהְד"תֶא בֵרָחַה-תֶא םֶּב
 יבעְרּב בֶרַחְּב םהירחא ייִּתְפדָרְוי* :'עְרִמ הָנְלַכָאַת-אלרֶׁשֲא יםיִרָעָשַה
 .'הקרשלו המׁשלּו הלֲאל ץֶרָאַה תוכלו לכל העוול םיתתנּו רָבְּבּו
 | ועמש-אל-רָשַא תַחְּתיפ :םָׁש םיִּתְחַַּה"רֶׁשֲא םִיּגַה"לְכְּב הפְרֲחלּו
 .םְָּׁשַה םיִאָבּנַה יֵָבע-תֶא יָהיִלֲא יִּתֲחַכְש רׁשֲא הוהְי-םִאְנ יֵרְבְּדלָא
 לכ הָוהְידרְבְד ּועְמְש םָּתַאְו>פ :הָוהְי-טֲאָנ 'םַתְעַמְש אלו חשו
 .הוהְי זי / :הֶלְבְּ םָלׁשּוריִמ יִתְחְלְשרָשא הלה

 | dh ליב םֶּתא ןתנויננה ירקש יִמְָּב םכל םיִּבנַה הלשעמ
 .הֶדּוהי תל לכל הָללק + םֶהַמ יחַקלְויי :םכיניעל םָּכִהְו לבבל
 | למ םלְקרָשַא יִבָחֶאְכּו ּוהיִקְדְצְּכ הוה ְמְשי רמאל לָבָבְּב רֶׁשֲא
 םָהיִעַר יִשְנתֶא ּופַאניו לֵאָרְשִיְּב הלב ושע שא ןעל3 :שָאְּב לָבָּב
 | דםְָנ דַעָנ 'עַדיוה יִכְנָאְו םיִתיּוצ אול רשא ירקַש יִמְשּב רֶבָד ּורּבדְיַו
 | "הכי רמאל ירמאת מלגה ּוהְיִעַמְש-לָאְוי+ פ | :הָוהְי

 ב הפיאה םלׁשּוריִּב רֶׁשֲא םעֶה"לְכ-לאי םיִרפְס "הָפְמְשְב
 = תחת ןהכ ךְנֶתְג הוה :ירֶמאַל יםיֶנְֲַּהִּכ לאי ןהכה הָשֲׂעמ
 = אְּבנְתָמּו עֶנְׁשִמ שיִאדלָכָל הוהְי יתִיִּב םיִדְקְּפי תֹוִיָהְל ןהכה עָדָיוהְי
 .יִתְרַעְג אלי הַמְל הָתַעְוז :קְניִּצַה- לֵאָ תֶבַּפְהַּמַה- -לֶא ותא הָּתַתָנְו
 לגב נלַא חלש יופ-לע יָכי5 :םֶכָל אֵּבנְתּמַה יִתֹתנַעַה והָימְיְּב
 ןוָהירְּפיתָא לכֲאְו תֹוננ ּעְטִנְו ּובָשְו םיּתָב ּונְּב איָה הָּכְרַ -רָמאל

 < 16 ןלע |17 * 16 0155 569 תאו | * זק; ג ד6 00קשד6 2 76 6
 | (םיִרָחַאָה?), ns 41 1 prb )cf 24,2 et 320( nֹועָרָה | < 3 ןערַמ 6 24,2 | 18 *1
 = 6 mlt MSS 089 ‘i | > Q nw, lc K העוול | 5 6 2155 הֶלְלְְלְ |

gh8 ועֶמַׁש | 20 3 הָתְלְנָה | 21 == 56,  c19 * 21155 םֶכיִלָא | ?1 ¢ 8  
 = יבצא | ל 1 6 6 לע | < >6 | %1 6 6 לעו || <-* >6 6 41 8% 1 6 408 3( |
 >6 || 22 * 6 ּוחָקַלְו | ל קזפ 1 6 6 לכבב | <1 6 0 בָאְחַאְכּו | 23 * 01 6 6|
 ל 0 עדויָח, א עדי (א)ּוה; 41? c 6 e:1 רע | 24 == 8 רַמָא 'ּגַה 'שו | ל >639|

cfר  $ (add?) | 8 ba naw) 6% aliter | © >6#, 1 fit c25 *° <6  
 29 || ¥% <6, prb add || °° >6, frt dl | * 6 רמאת (6וח6); 1 48 | 63
 = תיִבָּב דיִקָּפ 42M5S5( תיבב) | 27 = 6 al habet ₪6 | 28 ** 6 אלזָה]

orb 6( | > 6 rpéc 6 



29,29— 30,10 JEREMIA 695 

 :'איִבָּנַה ּוהָיְמְרי ינְוָאְּב יהָּנַה רָּפַּפַה-תֶא ןָהֹּכַה הָיְנַפָצ אָרקיופ
 הלונַה"'לכ-ילע לש :רמאל והְיְמְרידלא הָיהי"רַבְּד | להו

 7 אָבִנ ֵׁשֲא ןעי יִמְלֲחַּנַה הָיִעַמְש-ילֶא הָוהְי רָמָא הָּכ רמאָל
 רַמָאהְּכ ל :רקש-לע םֶכְתֶא חַטְבַיַו ויּתְתְלש אלל יִנֲאו היְעַמָׁש
 \שיִא - היָהְי"'אל וערודלעו מלחה היִעַמְׁש-לע רקפ יִנְנָה הוהְי
 מעל השש ינָארָשַא בֹוטַב 'הָארְידאלְו *הֶּזַה םַעָהְךּותְּבִיו .'בשוי

 5 WF יהוהי-לע רָּבְד הָרָסִיְּכ הָוהְיםָאְנ
 רַמָּאדהְּכ :רמאל הָנהְי תֶאַמ והלמרידלא הָיָה רֶׁשֲ רְבְּרַהי 0

 יִּתְרַּבְּדרַׁשַא םיִרָבַּהלָּ תא ּלבָחְּכ רָמאל לֶאְרְשְו יהְלֶא הָוהְי
 תּובְׁשתֶא יִּתָבַׁשְו הוהְי-מֲאְ םיִאְּב םיִמָי הָּגַה כ :רפַסילֲא ךילא
 יִּתְתְנ"רַׁשֲא ץֶרֲאָה" לא םיִתבשהו *הָוהְי רַמָא הָדּוהיִ לארי יִמַע

 לאְרְׂשִ-לַא הָוהְי בד רש םיְָרַה הָלֲאְו 5 השר תבל
 הָוהְי רָמָא הכ-ייּבי :הָדּוהְיהלֲאְו

 :םילָׁש ןיִאְו דַחַפ 'ּונעָמְׁש הָדָרֲח לָק
 לרכז דלידםַא ּואְרּג "אָנּולאש%

 "הלוי ליצלח-לע ויָדָי רֶבָנלָכ יִתיֵאָר עּודַמ

 ייוהז :ןוקְרְל .םיִָּפיכ כפה
 והָמָּכ 'ןיִאְמ אּוהַה םִַּה לָדָנ יִּכ
 :ַעָשּוי הָּנָמְמּו בקעיְל איֵה הָרָצתעֶו
 יתֹואָבְצ הָוהְי םֶאְנ אּוהַה 7 יָה

 ַא יְדיִתֹורְסֹומּו ילנאוצ לעַמ 'ּולָע רָּבָשֶא
 :םיִרְז ידוע וב'-ּודְבָעַיאלְ |
 םּכֹלַמ דָוָ תֶאְו םֶהיַהְלֶא הָוהְי תֶא ּודְבָעְופ |

 פ :םהל םיִקא רש
 לֵאָרְׂשִי תַחַּת-לַאְו הָוהְיְ"םֶאְב בעי יִדָבַע אַרְיִתְַלַא הָּתַאְויי

 יםָיְבָש ץֶרֶאַמ" ךערז-תאו קוחרמ ךעישומ יִנָנַה יִפ
 29 *>6 || ל >6 || < >6 | 31 *1 6 תסממ 3155 6 לֶא | * 61 6 32155 6 | <*6
 לע| 32 * >6 | * 6 אלו || < 6 םֶהָל | % סזפ 1 6 6 | << 1 6 6 6 םֶכְכּותְּב | + 6

 תואְרל || < כצט 1 6 6 םֶכְל 6 -+ 00 6שסטזסו (>3%) | *-5 41 6 6 | 02 30, |
 2 * ל >6 |* 1c nonn 3155 לע | 3 6%* + תואבצ | 416 6לע0) | 5 * 16
 6 | * 6 ּועָמָשִת, 1? דחפו עַמָשַנ | 6 * אנ >6 || * 6 +-צפ תסממ || * >6 | ץ *6
 ng; sic 1? ₪וצק :) | * 1 ןיִאָמ 6 1064 | 8 * >6 | * >6 | < 66 לע | 8
 םֶר-- | < 69 םֶת-- | + 65 00+ (הָמַה) 6*%% +?; 41? וב | ף >66 [

 .ro זז = 46,27. 28, 560 >6 || 10 ** ₪ 1 6 0 םִיָבָשְמ



 הימרי 2-2

 1 :דירחמ ןיאו ןנאשו טקֶשְו בקעי בָשו
 ּויוּגַהְדלֶכְּב הָלָכ הָׂשֲעֲא יִּכ ףעישוהל הָוהְידָאְנ יִנַא ָךְּתַאְדיִכיי
 .טָפְשִמַל ףיתְרסיו הָלָכ הָשַעָאאל ֶתֶא ךַא םָׁש ףיִתּוּפַה רשא
 הָוהְי רָמֶא הֶכ ייִּכ<* | ם יָּדְסנא אל הֶקנְו

 :ִּךַתְכַמ הָלֲחְנ יָּרְבִׁשִל 'שּונֶא
 ִּךָל ןיא הָלָעְת "תּואְפְר רוזְמְל" ביד ןה-ןיִאי*
 ׁשְרְִי אָל ךַתּוא ּךּוחְַׁש ךיְבַהאְמלָּכיי

 יִרְזְכַא רסּומ ְּךיִתיֵּכה ביֹוא תּכַמ יִּכ
 :ךיתאטח ּומְצע נע בר לע

 ְךבאָכַמ שּוְנִא בש לַע *קעְזִּתִהַמ יפי
 :ךָל הָלָא "יִתיִשָע ךיַתאטח ּומצע ְךֵנֹוע ברולע

 יוכלי יִבָשַּב םֶלְ ּךִירְצְדלָכְו ּולְכָאְי ףילכָא- לָּ כל
 :זבל ןּתֶא יובלו הַסְׁשְמַל ייפאש ּגיַהְו

 הָוהְיַאְנ ּךָאָּפְרֶא 'ְךִיתוּכַמַמּ - הָכְרֲאי הלעא ל יבול
 היה רמֲאו הכי פ :ּהָלְוִיִא שרד איה ףןּויְצ ל ארק הָחְִּנ יג יב
 םחר "ויִתונָּכָשִמּו בוקע ייִלָהֶא תּובָש בָשדיִנְנַה
 :בֶׁש וְַּׁשִמ-לַ ףומראו הת לַע ריִע הָתְנְבִנְו

 םיִקֲחׂשִמ לֹוְָו יהָדֹוּת םהֵמ אָצְי'יפ
 :יּגרעֶצִי אָלְו םיִּתְדַּבְכַהְוי ּוטֲעְמִי אָלְו םיִתָּבְרַהו

 ןופת ינָפְל ותָרעַו םֶרָקכ 'ויִנְב יָהְוִ

 ונפִמ דא היה :יויצֲתללְכ לע' יתְדק
 יִלֲא יׁשּנַנְו ריִּתְבַרָקַהְו אֹצִי וּבְרקִמ ולָשְמּו"
 :'הָוהְידָאְנ יֵלֲא תַשגְל וָבְלתֶא *ברע = ה יִמ יִּכ

 כ :םיִהלאל םֶכָל הָיִהֶא יכנָאְו םַעָל יל םֶתייָהְוי

 זכ 5 >6 || * 65* 66סדמ60 || 5 1 6 695 31 'בש || 13 6( 46,זז | < 8 ףרועל
EG (cf G™S)ךַאְפְרְו ות 6; 606% 6ץךףק6ש 6 (תאַּפְר?) | 14 <6;  

 _ TnIbWל; frtl| 15a >6; 15h 6 trsp in 16 | *1קֵעְוִּת | * AOA" ושע 61 4,18|
 < 16 ** םלכ >84; 6 ּולָבאי םֶרָשְּב-?לָּב | * 5 ףיסש קזפ 1 ךיססש | 17 == 6
 "ד ּךַתְכְרַא | > 6 הָלֵחַ הָּכַמִמ cf 14,17 || * dטb; 6 םָכְדיֵצ? Sapna טוגוטט) |

 < 64+ יכ 6( 8 רשא() | 18 *>6 | ל 6 ותּולְנְו | < 6 םַעָהְו | ָפ <* 6 ּואָצְְ
 - (םדומ?) םרָש; 1 הָאצִיְו | ל >6 | 20 * 6 ואָבּ | ל 65 םַהיִנְב | < (8 םֶת-- |

em abrotgו >6 | * 8 םֶהיֵצֲחֹל | 21 *= 6 (םָהֵמָ) ונָמִמ םיִריִּבַא וָהְו +  
x. 40-[₪86]; 8+ 00 1 6! 31 זז | *-* 8 םָּברקמ םלשמו | < 6 םיִּתְַּבְקו | 5 6  > 

Shy | vs 22 >6.סדק6סטסש | 5 6 (5שא6צ |  > 
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 ירָרּוגְתִמ ירַעָס הֶאְצְי הָמַח 'הוהְי יתָרעְס והנה
 :לּוחְי םיִעָשְר 'שאָר לע
 וָּבְל 'תוָמָזִמ 'ומיקה"דעו" ותשעדע הוהְי-ףַא "ןורַח בּושי אל4
 הָיְהֶא הָונהְיְדםֶאְג איִהַה תַעְבִי 31 :*הב ּונְנוּבְתִּת םיִמָיַה תיִרֲחֲאְּב
 :םעֶל ילווה הָּמֵהְו לֵאָרְׂשִי יתוחַּפְשִמ ילָכל םיהלאל

 הָוהְי רָמָא הָּכי
 יבָרָח יֵדיָרְׂש םע" רֶּבְדַּמַּב *ןַח אָצָמי
 ייֵל הָאְרנ הָוהְי קוחְרְמי :לֶאְָׂשִי ויִנְְַל ְּךָלָה
 :ידָסָח ְּךיְִּכְׁשִמ ןָּכִילִע  ךיִתְבַהָא םֶלוע 'תַבָהֶאְ
 פת יִדְעַת דע" לֶאְרְשְו תֶלּותְּב תיִנְבְנְו ךנְבָא ידוע

 :םיִקְחָשְמ ילוחְמְּב תאָצְיו
 :ּוללַחְו 'םיִעְטְנ ּועְטְנ ןִרְמְש יִרָהְּב םיִמָרְכ 'יִעָטִּת ידוע
 םיִרְפֶא 'רהְּב יםיִרָצְנ ּואְרְק" םוידשָי כ

 ס .:ּוניהלא הָוהְדלֶא ןויצ הָלַעְנְו ומּוק
 הּוהְי רָמָאֹו הָכיָּכל

 ּורְמֲאְו ּולְלַה ּועיַמְׁשַה יםִיּוּנַה שאָרְּ ּולַהְצְו יהָחְמִׂש בקעיל ּוָנְר
 :לֵאָרְׁשִ תיִרָאְש יתֶא "ֶָּמַעתֶא הָוהְי 'עשוה
 ץֶרָאדיִתְּכְרִיִמ םיִּתְצַּבְקְו יןופצ ץֶרָאַמי םָתֹוא איִבַמ יִנָגַהִא

 וְָחִנ תָָויְו הָרָה 'ֵתמִפּו וע םָּב
 םֶליִבֹוֲא 'יִנּונֲחַתְבְּו אבי יֵכָבְּבפ :הָּנִה ּובּושָי לוּ לָהְק
 ּהָּב ּולָשּכִי "אל רַשָי ֶרָדְּב םיִמ יִלְחְנְדילֶא םֶכיִלוא
 ּפ :אוה יִרְכְּב םִיָרָּפֲאְו בָאְל לָאְרשיל יִתיִיָהְדיִּ

 ףרמאְו  קֲחְרַּמִמ םִיַאָב ּודיִּגַהְו "םיוג הָוהְיְדרַבְד ּוָעָמָש יס
 :ֹוְרְדֲע הער ורָמְשּו ּונצְבקִי לֵאְרְׂשִי הָרָזִמ

 23. 24 cf 23,19. 20 | 23° 6 opr | *6+האצי | 29 לֶלּוחַתְמ | %>6 [ -
 < 6? אובי | 24 5 > 23,20 || ל* >6%, 41 || < ץזפ תַמְזִמ | % 5 23,20 + הָניִּב | |

 6 1 * לכ >% | ל 68 58 | 2 7% 66 60ק0צ 06קןגשצ (םח ?); 1 זמ

 עוּגְרַמ (אצמ) יִתאָצָמ cf 6,16 | ל 64 בֶרָחְָקב םֶניִדְבא (םעפ | 3 * 6 ול; 3+

 יל רֶמאיַו זמ | b 20155 686 'הא | 5 ₪] 'חְּב 6-66 6 36 | 4 * %

 יכ 6** דוע | *-* 6 ּךַּפְת יִחָקִּת 6*%+ דוע | < 636 לַהְקב | 5 * 4 4* | * 65
 ועטִּת | = 65ג ּועְטְנ; ₪ | יִעָטִּת עוטֶנ | %1 f( ) לַּלַהְ | 6 *% 6 = (6א

 58) םיִנְעִמ ארק cantatorun) 2( | * 6 ירהב 61 5) | ל * >6 | ל 1 6 6 םיי |[

 51 6 6% עשו | 91 6 66 ומָע || * 1? תֶאְו | 8 *-י 6 ןופָצִמ | ל 66 = דַעומְּב

 חַסֶּפְזהְו 148 | ף * 6% ּואָצִי זס 1 | ל < םיִמּוחְנַתְב | <16 6 לע | 1 6

 אלו | גס * prb 01 | * 69 ורמא; 1?
Biblia. 45 



 : 8 הימרי 2-1

 :ּונָמִמ 'קָזָח דֶיִמ יולָאְנּו בֶקָעְתֶא הָוהְו הָדְפִיִכיי
 הָוהְי בּוטדילא 'ּורַהָנְו .ןויצ"יורֶמב ּונָּגְרו לאָבּויי

 רֶקְבּו ןאָציִנְּבלעְו רֶהְצְודלַעְו שָריִתְלַעְו 'ןָנְדילע
 :דוָע הָבַאְֶל ּופיְּוידאָלְו יהְוְר ןגְּכ םֶׁשְפַנ הָתְיָהְו

 יָבְתנ םיִנקְּו 'םיִרָתְבּו 'לוחְמְּב יהנּותְּב תַמְׂשִתי זָאי
 :םָנּגִמ םיּתְחַמְָו יםיִּתְמַחְנְו ןושָשְל םֶלָבֲא יִּתְכַפָהְ

 ועָבְשַי יבוטדתֶא ימעְו "שב יםיִנַהְּכַה שָפַג יִתיורוי
 הוהְי רָמָאֹוהכיפ ם  :יהָוהְיםִאְני

 םיִרּורְמַת 'יִכְּב "יִהָנ עָמָשַב הָמְרְּב לוק
 םֶחָּנִהְל הָגֲאַמ 'ָהיִנְּבלַע" הָּכַבְמ לָחְר

 הֶוהְו רָמָאהְּכַי5 פ ::ונָגֵא יִּכ ְהיֶנְּבלַע
 יהָעְמִדִמ יָביעו :יִכָּבַמ לוק יִעְנִמ
 :ביוא ץֶרֶאְמ ּובָשְו 'הְוהְידֶאְנ'  ַתְלְעְפל רֶבָש שו יִּ

 :יםלּובְנִל 'םיִנְב ּובָשו" יהָנהְוסֶאְנ ךֶתיִרְחֶאְל הֶוקִתְשיוייז
 דדונְתַמ םיִרְפֶא יִּתְעַמְׁש עמי

 'דָמָל אָל לֶנָעְכ יֹרַפְנאָו יֵנֵתְרפִ
 :יִהְלֶא 'הָוהְי הָּתַא יכ הָבּושָאְו יִנְבשַה

 יִּתְמַחְנ ייבוש ירֲחֲאדיֵּכופ

 ְֶרֶי-לע' יִּתְקַפְס "יעְדְוה ירחֶאְ
 :יָרּעְנ תּפְרָח יִתאָשְנ יכ "יִתְמַלְכִנםנְוייִתְׁשָּב
 םיעושעש דַלְי 'םא םִיֹרְפֲא יִל ריקי בָהּ

 | ידוע ּונרּכְזֶא רֶכָז וב יִרָּבַד דמי

 פ | :הָוהְייָאְנ ּונָמחרַא םחר "ול יִעָמ ּוָמָה ןכְלע

 םיִרּורְמַּת 'ָּךָל יִמָש יםיֹניִצ ּךֶל יִביִצַהְיי
 זז * 1 t c 6 ולָאָּג | ל 66 םיקזח | ז2 *1 סזט 6 6969 רַהְב | ל 66 ואבו?

prb sic 1 | 86 לע;  ° | antea dl6 1 ₪ ּונָּנְרְו 0406 GMSS exoridovrai; 

 'ד ץֶרָא-לע | << 66ג ירפ ץַעַּכ | 13 ** 66 קוטז || * 66 'ּב לָהְקַּב | 1 6 5
 64 'חב | %66 ּודָחָי | 562 | ! 62 לנַא? sed c 14 cסת} | 14 * 66 יול יֵנּב;
 1 4 | 5 81 6 3%%(66) || 5-5 >6 || 15 = frt 804 | ל 6% 1 6 696 יכבו || < >65|
 6-6 ]| 6 64858 || < | 6 טמפ םֶניִא | 16 * 65 ךעֶמִּרִמ | >6 | ד ** >6 |
 bb 6 aliter | * >6 (5" 5 850 || 18 * 6 +-יִכנָא || ל 64 דַמְלַא אל? (1 ? דָמְלִמ אל) |

 -5 ₪ 65) ?dl || 10 * 662 ייִבָש | ל 86+ יִרְסּוה | << 66 תֶשּב םויזלע | *
 <0\ ו0ח656ו50 טסו || כס * 665 ןֶּב | ל >698 || < 6[ 6 695 | קמ 3 ויָלֲע |

DDS cf S® al codd™® || ° >6S | © 6 (cf£A) Tiuw-21 5 65*% ןויצ; ₪ 1 6 #  
 ;piav (e ruwpiu?) 1 םיִרֹמָת ? 3 רָּבְדִּמַב יִבְׁשֹ.



31,2235 JEREMIA 60g 

 ייּתְבָקִה ְּךֶרַּב הָּלסְמַל ְּךכל יִתׁש
 ךורְעְדלֶא יִבָש = לֵאָרְׂשִי תַלּותּב יִבּוָש
 להַבָבושַה תַּבַה "ןיִקָמַחְתַּת יִתְמדדַעְ : :הָלֶא

 "רב בבס הָבָקְנ ץֶרפְּב הֶָשְדַח 'הָנהְ אָרְביִ
TV. 2 

 -1 הוה כרב 'םָתּובָשתֶא יָבּוׁשְּב עבו הָּוהְ ראב הזה
 םיִרְכא וָּאְִ 'ויִרְעְדלְכְו הָדּוהְי 'הָב ּובָשְיַי< ישֶדְקַה רֶה קד
 :יִתאָלִמ הָבֲאָד שָפְנלֶכְו הָפִיִע שפג יתיורה יִכ5 :רֶדְעְּב 'ּעְסָנ
 םיִמָי יהַּנַהיז ס :יִל הָבְרֲע יִתָנָשּו הָאְרֶאְו יִתְציִקַה תאְז-לַעא
 עֶרָז הָדּוהְי יתיב-'תֶאְו לַארׂשי תיבת יִתְעַרֶזְו הָנהְידםָאְנ םיִאָ
 ץותנלו שוָתָנל םָהילע יִתְרְקְש רֶׁשֲאּכ הָיָהְו :הָמֵהְּב עֶר םָדא
 -םִאְנ עומְנלְ תֹוָנְבִל םַהיֵלֲ דֶקָשֶא ּכ עֶרָהלּ ידיִבֲאַהְלּו סרה
 רוע ורמאידאל םַהָה םיִמָּיִּבּ :הָוה

 :הָניִהְקִּת םיִנְב יִּנָשְו רֶסָב ּולָכֲא תוָבָא
 הָניִהְקִּת רֶסָּבַה 'לָכאָה 'םֶדָאָהְלָּכ" תּומָי וָנוַעְּב שיִאדםָא יא
 לֵאָרְׂשִי תיַּב-תֶא יתַרכו הָוהיָאְנ םיִאְּב םיִמָי הַּנַהי ם :וינׁש
 םתֹובֲא"תֶא יִּתֹרְכ רֶשֲא תירְּבַכ אל :הֶׁשְרֲח תיִרְּב הָדּוהְי תִיַּב-תֶאו
 -תֶא ּורָּפַה הָמַהְרְשַא םִיָרְצִמ ץֶרֲאַמ םאיצוהְל םֶרָיְב יִקיִזֲחַה םּויָ
 תרְכָא רֶׁשֲא יתיִרְּבַה תאְז יִּכ3 :הוהְי-םִאְג םָב יּמלעְּב יֵכֹנֲאְו יִתיִרֵ
 יִתְרוְּתדַתֶא יִּתַתְנ הוהְי-םֲאְנ םַהָה םיַמיַה יִרֲחֲא לארי "תיבת
 לויה הָּמָהְו .םיקלאל םָהָל יִתיִיְהְו הָנְבָּתְכָא םֶּבְללַע -

 יעד רמאל ל ויַחְאדתֶא ׁשיִאְו ּוהָעְרְתֶא שיא "דוע ומ אלו :םע
 יִּכ "הֶוהְיְדַאְנ .םֶלודּגדַע םָנַטְקַמְל יתֹוא ועדי םלוכ יב הוה

 הָוהְי רַמָאוהָכ< סם :דוָעדרֶּכְזֶא אל םֶתַאטַחְלּו םנֹועל ַלְסֶ
 רצ וצל

 הלל רֹוָאְל םיִבְכּוכְו חַרָי תֶקָח םֶמּוי רואָל שָמָש ןתנ
vel (NeJN) JN; frt sic (vel sim) | (conj c 122)2 ּתְכְלָה | 6? הָלָבֲא  

6Aיִבּושָּת |[ < הָבְּבַשַמְ | 5 6% + (שָדָסְ עַטַמְל הָעּושַת> | =  BF22°  
 ?cgwrnpiq repieAeddovrai &vepwrot |23 >>: 3% 501 'בצא | % 

 ותובש || < 6% ְךּורָּב || = 6£A (ח\ סואסוסצ (6000) || * 66ג ושדק | 24 ** 4
 יֵרֲע יֵבְׁשֹויְו | * 66 וצְרַאדלָכְו || < 16 569 'דע יִעְסְנְו | 25 6 'נ- לכ | 27 *%

 praem ול jh shx |56 | 28 = <6 | * >6 | 20 >66 | בס **
 6+ 41 | * 6 לָכאְו | 32 663 יִּתְלְעָג | 33 * 6? יִתיִרַּב | " תספמ )155 יִנָּב |

 | | = <66ל כזפ 16 66 הָעְד | | 34 * <68% al jיִּתַתַנְו  | ₪ 24MSSו 0

35. 36 in 6 post v 37. 

45* 



 הימרי 31,36--8

 :ְֹמְׁש תֹואָבְצ הָוהְו .ויֶלנ ּוָמָהְיו םיה ענר
 הָוהְיְדמָאְנ יִנָפְלִמ הָּלֲאָה םיָקְחַה ּושָמְיְדִא

 פ = :םימְיַה"לכ יֵנְפל יג תֹויְהָמ ּתְּבְׁשִי לאָרְשִי ערז םנ
 יהֹוהְי רַמָא ו הכיל

 הֶׁטֲמְל ץֶרָא"ייַדְסֹוִמ 'ּורְקָחְיַו 'הָלָעַמְלִמ םימָש 'ודמִי-םַא
 | :יהָוהְייָאְניּושָערְשא"לָּכְילע לֶאְרְשו ערֶזלֶכְּבְסְַמַא ינא"סנ

 ְנַנֲח לֹּדְנַמִמ הוהיִל ריִעָה הָתְנְבַגְו הָוהְייַאְג , םיִמְָי הגה *
 סנו בָרָנ תעְבִג ילע יונג הָּדַּמַה "הוק רועי אָּכְיְו :הָנִּפַה רעש" רע
 רדק לחנ-דע יתומָרשַהלכְו 'ןָשּלהְו םיִרְגַפַה קֶמַעָהְלְכְוי< :הָתָעג
 הֶהְיִדאלְו שַתָנְיאל הָנהיִל שק הָחְרְזִמ םיסופה רעש תַנפ"'דע
 סי  :םָלֹועְל דע

 יִניִשעָה תֶנָשַּב הֶיהְי תֶאמ ֹוהיְמְרילֲא הָיְה"רׁשַא רֶכָּדַהי 2
 רצאָרדכּובְנל הָנָׁש הָרׂשֲע"הָגֹמְׁש הָגְׁשַה איה הָדּוהְי מ ּוהָיְקְְל
 ּולָכ הָיָה 'איָבנַה ּוהְיְמְרְו םִלֵׁשּרי-לע םיִרְצ לָבָּב ְֶלָמ ליַח זָאוי
 למ ּוהָיקְדִ ואָלְּכ רשאי :"הָדּוהְי ךְלִמ""'תיב רשא הָרָטּמַה רצֲחְּב
 ג יִנָגַה הוהְי רַמָא הָּכ רמאל אָּבִנ הָּתַא עּודמ רָמאָל "הָדּוהְי
 ל יהוה ךָלֶמ" ּוהיקְדצְוי ּהָדָכלּו לֵבְּביְלִמ יְּב תאָזה ריִעָהתֶא
 וֿפ-םע ויִפרְּבדו לָבְּבְְלַכ דְָּב תני ןַָּנה יִּכ םיִהְשּכַה ךָיִמ טי
 יִהְי םֶשְו 'היקְדצה'תֶא לוי לָבְבּו :הָניִאְרִת ויְניִעְתֶא "וָניעְ
 :'נחיִלְצַת אל םיִׂשַּכַה"תֶא ּוָמֲחָלִת יִּכ הָוהְיְְנ ותא יִדְקְפרַע
 ןֶּב לאְמְנח הגה :רָמאל יֵלַא הָוהְי-רבְד "הָיָה ּוהְנְמְרִי רָמאָיַוי
 ל יכ תותְנעְּב רשא יִדָשתֶא ףל הָגַק רָמאל ףךיִלַא אב ףרד םֶלש
 הָוהְי רב ייִדודְְּב לֵאָמנֲח ילא אָבְיו :תוֶּנְקְל הָלאְּגַה טפשמ
 רשאי תותנָעְּבירָשא יִדָשתֶא 'אָנ הק לא רֶמאָיַנ הָרטִמַה רע"א

4 

 = 36 16 6ֶע תַבָשִי | 37 **>6 || * 6% ּומּורָי (טשטס) || * 60 +-הוהי םָאְנ |
 \ 68 rorewwoi | * <#|| * לכ >68, 880 | ££ in 6£A trsp post לארשי | 5

48MSS Q Vrs Di | » sic 8 Vrs (> mlt MSS) || 39 *°>6; lcK nlp, Op] : 
 ' 6 םֶּרגָנ; 1? הָּבְגָנ | < ₪ 1 6 63 123155 66 דע | 395. 4080 "7" 5 הָתְעְבּג
 6 aliter || 4o 1c mlt MSS Q’A (6 9 תומ הָדָש) תּומְדָשַה | * 59 דעו |
 ;6 אלו | ספ 32, ז 0 הָנָשַּב ₪ תַנָשַּב | 2 * זא >6 | ל >6 | 51? תיִבְּב |
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AnD, ftsicl | d-d $6 | 6° prb lc SANDY cfךלי | ל ₪ 6 3/4 |  
 5 | * 68 ךיײלָא 560 ₪ 8 | 8 * 6** ירד םֶלָשְִּב | ל ₪ 6 6 | * <6 |

1 <63%; 6% qb | == add; in 6 post 7. 



32,9—22 JEREMIA 

 עֶרַאָו יְךָל"הנְק הָלֲאְנַה הלו השריה טַּפְׁשִמ ָל יִּכ ןיִמְְנְּב ץרַא
 רֶׁשֲא' יֵדֹּדָב ילֵאמנח תֶאַמ הּלשַהיִתֶא ּהָנָמֲאופ :אּוה הָוהי-רַבָדי
 :הַַָּה הָרׂשֲעַ םיִלָקְׁש הַעְבְׁש 'ִֶּסָּכַהְדתֶא" ּולהֶלקָשָאְ 'תֶתְנַע
 :םִינְואָמְּב ףָּכַה לֶקְׁשִאָו .םיָרֲע רֶעֶאְו םתחֶאְו ֶפַסּב בנקאי

 :ייְלנַה-תֶאְו 'םיקְחַהְוהנְצמַהםָּתָחָהיתֶא הָגקּמַה רפְס"תֶא חק
 ויעל הֶיָסְחַמְְְּ הירְנְְּ רבא "הָנְקִמַה רֶפַפַהְדתֶא" ₪
 4 ָניָעְל ל ה רָפְְּ יב 2 יעלו ל לֶאָמַ

 יהוה לנה רֶפָמ תאו םותָחָה תֶאְ הוה הְִָמַה פס תא הלא
 רמא ה יִּכ5ַ פ םיִּבַר םיִמָי ידעו ןעמל ׂשֵרֲחיִלְבְּב 8

neלֶא הנק פת ית יב הע ללפְתֶאְו - 
 תיִשָע הָּתַא'הּגַה הָוהְי יגדֲא ּהָהֶאִד | | :רָמאל הָירְְרַב ו
 יאְלְפִאָל הָיּוטְּנה ָךעֶזבּו לודָנה ךחְכֶּב ץֶרָפְהְדתֶאְו םיַמָשַהְתַ
 קיחדלֶא תובא ןוע םַלָשְמּו םיִפְלַאְל דָסִח הָשָעו :רָבְּדילָּכ ְּךַמ
 7 :יוִמׁש תֹואָבְצי הָוהְי רוּבִנַה לודָּנַה לאה םֶהיִרְחֶא םָהיִנְ
 יםֶדָא יִנָּב ְכְּדילכ-לע יתוחְקְ ךיניִעירְׁשַא יהילילעֶה בָרְו הָצַעְק
 םיִתָפִמּו תותא ָּתְמָש-רַשַאְ<י :יויללעמ יִרְפַכְש היֿפְרְדַּכ ׁשיִאָל תַת
 םיִּכ םש להַשְעִתו םָרֲאָבּו לֵאָרְׂשִיְבּו הָּזַה םויַהְדדַע םִיֹרְצַמ-ץֶרָאנ
 םיִּתְפֹומְבּו תֹוָתֹאְּב םִיָרצִמ ץֶרֲאַמ לֵאָרְׁשִתֶא ךמעזתֶא אצתו=: :הנ
 ץֶרֲאָה"תֶא לו ןֵתּתַו = :לוְדָ ומ הּיּוטְנ עוָרְזָאְבּו הָקְזֲח דְָב

 .*+ן.*

 8 1-1 6 אטו 0 0608076066 | 9 ** 6 'נח הדש (3* 'גח תאמא) | ל-ל 61 6 6
fradlc 5 | 12 = 06 6 | %1 6 6 ףֶסָּכ | זז * 1 | ל 416 6 | =  | =e 

cf 6; ftימה רָפַס 1 קוט < 6 ותא | ל 1 6 6ג 101155 68 יִרְרַּב | ©  
 'כה| (6 םידמעה ?) םיִדֲעָה םישְנֲאה 68 501158 יא 30 םיִבּותְּכַה |

al cod etiam Dinnה Nix | lc 6” IAD}; GAgA =הזה,  cAdl; Sh 
 < 16 6 דמעי | 15 *% >6 || ל גם 6 כספו תודש || זָד * >66 | 7 | <

nonn MSS cf 6# || 18  >6 (NIN' conj c 19) | 19 * SAהָסָכי 1 | אָלָּכי | 4<  + 
 הָליִלַעָה (638 (pl, 64-vb nonn | < <6 | < >6 386? | 5 לכ >6 | = 99
 'ִאָה | * 6 וכְרַדָּכ cf 17,10 || 64 >6 566 6/ ז7,10 | פז קזט 1 6 36 הָאְרַמְב

cf 6 | 22 >6. 



 הימרי 32,2337

 ּוכְלָה-אְל יִּדְתוָרֹתְבּו ףָלוקְב ּועָמְשדאלְו ּהָתִא ּושְרִיַנ ּואביו3
 לב 'תא םֶתִא 'אָרְקִּתַו ּושַע אל 'תושעל םהל הָתיִוצ רֶׁשֲא-לכ
 ּב הָנְּתַנ ריֵעָהְו הָדְכְלְל ריֵעָה ּואְּב יתוללַה הָגַהי :תאּזַה הַעְרָה
 שאו ירָבִּדַהְ בַעְרַהְו בֶרְתַה יִנּפִמ היִלֲ םיִמָחְלַּנַה םיְִּׂשַכַה
 ל"הָנְק יהֹוהְי יִנֹדֲא" ולא תְרַמָא הָּתַאְר5 :יהֶאר ָךְּנהְו הָיִה "ּתְרַּבִ

 | פ םיִּדָשַּכַה יב הָנְתִנ ריִעָהְו םיִדע ידעָהְו 'ףסּבּ הָרֶשַה
 | ָהלֲא הָוהְי יָנֲא יהַּגַהיז :רמאָל ּוהָיְמְר-לֲאי הָוהְי"רַבְּד יִהְיו6
 ַתֹנ יֶנְגַה הָוהְי רָמָא הָּכ ןכל :רָבָּד"לְּכ 'ֹאְָפִו יֵנָמִמַה רֶׂשְּבלְּכ
 ןקַבְּג"ּדרַלַמ ירצאָרְדכּובְנ ְךיְב'ּו םיִּלָשַּכַה ְךיֶּי תאוה ריֵעָה-יתֶא
 /רועֶה-תֶא ּותיֵּצַהְו תאזַה ריִעָה"לַע םיִמָחְלַּנַה םידְׂשַּכַה ּואָבּו :ּהָדָכְלּו
 ןלעּבל םַהיִתִוְגַּג-לַע ורטק ֵׁשֲא םיִּתּבַה יתֶאְו ָהּופְרְׂשי ׁשֶאְּב תאָזַה
 /לָאְרְשִוהיגְב ּויָה"יְּכִ :יִנָסיִעְכַה ןעמל םיִרֲחַא םיהלאָל } םיִכָפְנ ּוכָּסַהְו
 ךא לֶאְרשיינְב יב םֶהיֵתְרְעּנִמ יניִעְּב עֶרָה םישע ָךַא הָדּוהְי יִנָבּ
 יִתָמֲח"לֲעֶו ִּפַא-לַע ו יהֹוהְי-םֲאְנ םֵהיֵדְי הֵׂשְעַמְּב יִתא םיִסַעְכַמ
 ! הזה םויה דעו הָתוא ונֶב :רֶׁשֲא םּויַהְִמל תאֹוַה ריִעָה יל הָתְיֲה

 | רשא הוה יגְבּו לאָרְשיגְּב תְֹר"לְכ לע= :יָנָפ לעמ ּהָריִסֲהל
 | ׁשיִאְו םֶהיֵאיִבְנּו 'םָהיִגֲהְכ םֶהיֵרְׂש םֶהיֵכְלִמי הָּמַה יֵנֹפיִעְכַהְל ּושָע
 םֶתֹא ידּמַלְו םיִנְפ אָלְו ףֶרָע ילא וִגְפיו :םֶלְשּוָי יִבְשְיַו הָדּוהְי
 תִיְּבְּב םָהיִצּוקַש ומישיו:+ :רסּומ תחְקְל 'םיִעָמְש םֶניִאְו דָמַלְו םָּכשַה
 ורשא ילַעַּבַה תומָּבדתֶא ּונְבִיַוי< :ואמטל ויל יִמשאַרְקְנ"רָשַא
 אל רֶׁשֲא למל ֿםָהיֵתֹונְּב-תֶאְו םָהיֵנְּבזתא ריבעהל םּנָהְְְב איִנְּב
 ליטחה -ןעמל תאָּוַה הָבַעוְּתַה תוטל יבל- לַע ּהָתְלֲע אַ םיִּתיְוצ

 .ברַחּב לָבְּבדַלַמ דָיָב הנ ה א | רֶׁשֲ יתאֹוַה ריִעָהְ
 = םיִּתְחַּדַה רֶׁשֲא יתֹוְרֲאָהלכִמ םָצָּבְקִמ יִנָנַהּיז :ירָבָּדַבּו בַעְרְבּו
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9 JEREMIA 

 םיּתְבַשְהְו הוה םוָקְמַה"לֶא םיִתֹבְׁשֲהְו ליג 'ףָצְקבּו יִתְמֲחבּו יּפֲאְּב
 בל םֶהְל יִּתַתָופ :םִיִהלאָל םָהָל הָיִהֶא ינאְג םַעְל יָל ויָהְו * :חַשָבָל
 םֶהיִנְבִלְו םֶהָל 'בוָטָל םיִמָיַהילָּכ יִתֹוא הָאְרִל ידָחַא ּךֶרָרו 'דחֶא
 םֶהיֵרֲחָאמ יבׁשֲאדאְל רֶׁשֲא םּוע תיִרְּב םֶהָל יֵּתַרָכְופ :םָהיִרְחַא
 יִּתָששְו'י :יֵלֲעַמ רוס יִּתְלַבְל םֵכָבלּב ןָּתֶא יִתָאָרִי-תֶאְו םָתא יֵביִמיֵהְל
 -לֶכָבּו יִבְל"לבְּבי תָמֲאָּב תאוה ץֶרֲאְּב םיִּתְעטְנּו םָתֹוא ביֶטַהְל םָהיֵלֲע
 תֶא הֶּזה םַעָה"ילֶא יִתאָּבַה רָשַאּכ הָוהְי רָמָא הכייִּכ<< ם :"יִשָפנ
 הָבֹוּטַה"לְּכתֶא םֶהיֵלֲע איֵבַמ יִפנָא ןִּכ תאוַה הָגּדְּגַה הָעְרָה"ְּכ
 םָּתַא'ורֶׁשֲא 'תאזה ץֶרֲאְּב 'הַרָׂשַה יהָגְקַנְו :םָהיִלֲע רבל יִכְנָא רשא
 תֹוְׂשי :םיְִׂשַּכַה יִדיְּב הָגְּתִנ הָמַהְבּו םָרָא ןיִאמ איה הָמְמִׁש "םיִרְמָא
 יִביִבְסְבּו ןַמינַּב ץֶרָאְּב םידֲע ְעֶהְו םּותָחְוורָפַּפִּב בֹותָכְו ונקי ףָּכַב
 -יִכ בָגְגַה יִרָעְבּו הָלַּפְשַה יִרָעְבּו רֶהָה יִרָעְבּו הָדּוהְי יֵרָעְבּו םלָׁשּורְ

 ּפ :יהָוהְייםִאְ> םֶתּובָש-תֶא ביִשָא '
 רצַחַּב רּוצָע ּוּנָדֹוע אּוהְו תיִנַׁש ּוהָיְמְרִילֶא הָוהְידרַבְד יהי 88 |

 הָניִכָהְל ּהָתֹוא רצוי יהוהְי ּהָׂשעי הָוהְי רַמָאדהְּכ* :רְמאַל הָרָטַּמַה

 'אָל יתֹוָרְצְבּו תֹלדג ָּךל הָדיִגֲאְו ְךֵנֲעֲאְו ילא אָרְקי :ומשו הָוהְי
 תאֹוַה ריעָה 'ִּתְּב"לַע ילֵאָרׂשִי יִהלֲאֹי הָוהְי רמָא הכ יִּכ> ם ::םָּתְעַרו
 יםיִאְּב :יבְרֲחָהלָאְ תֹוָלְסַה-לֶא םיִצֲתְּגַה הָדּוהְי 'יבָלִמ יָתָּבדלעֶו
 ִּפאְב יִתְּכַה"רׁשֲא םֶרָאָה יִרְנַּפתֶא יםָאְלמְלְו םיִּשַּכַה'תֶא םָחָלַהְל
 ינָנַה6< :םֶתְשְרְלְּכ לע "תא ריִעָהְמי ינָפ יתְרּתְסַה רֶׁשֲאְו יִתְמַחְבּ
 םָלְׁש 'תֶרָתע םֶתְל 'יִתיִלְנְו 'םיִתאָפְרּו אַּפְרמּו הָכְרַא ּהָנ"הָלעמ
 םיָתנְבּו לֶארְׂשִי תּובְׁש תֶאְו הָדּוהְי תּוָבְשתֶא יתבָשַהוז :תָמָאְ
 3" 6 -ילוָבָל יִּתְחַלָסְו ִלואָטָח רֶׁשֲא יםָנֹוע"לָּכִמ םיִתְרַהָטְו :הָנשאָרְבְ

 ףןּושָש של יל הָתיָהְ  :יִבּועָשַּפ רש ילּואָטַח רשַא םָהיֵתנוֲ
 37 * 6 ₪ | * 6 קו | 39 *1 6 66 רַחַא || * 630 "לו | 40 * 66 ביִשֶא |
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 | 4 הימרי 24—33,10

 | . ls ר :

 הָבֹוּטַה"לָּכ-תֶא ּועְמְׁשִי רֶׁשֲא ץֶרָאָה 'ייוג לֶכָל תֶרָאְפִתְלּו יהָּלַהְתַ
 םֹולָׁשַה"לְּכ לע הָבֹוּטַה"לָּכ לע ּוֹוְָרְו ודַחפּו םָתוא השע יִכנָא רשא
 הָּתַה-םֹוְקַּמּב עַמָׁשִי דוע הֹוהְי רמָאּוהְּכוס ם :יּהָכ הָשִע יִכֹנֲא רֶׁשֲא
 1[ הֶדּוהְי יִרָעַּב יהָמַהְּב ןיִאמּו' םָדֶא ןיאמ אּוה בֵרָח םיִרָמְא םָּתַא שא
  הַמָהְּ ןיָאמּ לבָשוי ןיאָמּו" םֶדָא ןיִאַמ תֹוּמׁשְנַה םֶלשּורְי תֹוצֲחְבּו

 ;} -תֶא גדוה םיִדָמִא לוק הֶלַּ לוקו | ןֶתִח לוק הָמְמְש לוקו ןושָש לוקי
 1 תב "הֶדּות 'םיִאְבְמ ּוּסַח םָלֹועְל-יּכ יהָוהְי בֹוָטיִּכ תֹואָבְצ הָוהְי
 הָּכי ם :הָוהְירַמֲא הָנְׁשאָרָבְּכ ץֶרָאָה"תּוִבְׁשתֶא בישָאיַּכ הָוהְ
 ."רעֶו םֶֶא"ןיִאמ בֶרָחָה הזה םֹוָקָמַּב'והָיָהְי ידוע תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא
 יִָעְּב רָהֶה יֵרֲעְביפ :ןאָצ םיִצַּבְרִמ םיער הָוְנ וירָע"לָכְבּו 'הָמֵהְּב
 הָדּוהְי ירָעְבּו םֶלָשּוִִי יביִבְסבּ ןָמנִּב ץֶרָאָבּו בֶגָנַה יֶרָעְבּו הָלֵפְׁשַה
 ס  :הָוהְי רַמָא הָנֹומ ידי-לע ןאצַה הָנְרָבִעַּת דע

 רַשַא בוטה רֶבְּדַהתֶא יתמקהו הָוהי-םִאְנ םיִאְּב םיִמָי הָנִהי*
 = תַעְבּו םַהָה םיִמיַּבSפ :הָדּוהְי תיִּבלַעְ לֵארְׂשִי תיּבילֲא יִּתְרַּבְד
 / םיָמָיַּביפ :ץֶרֲאְּב הָקָדְצּו טַּפְׁשִמ הֵׂשֲעְו הָקָדְצ חַמַצ דוד ַחיִמְצַא איֵהַה

 יּהָל"אָרקיי-רֶׁשֲא יהו תבל ןכְׁשת םלָׁשוריִו הּּוהְי עת הָה
 = בַשי שיא דִוְדְל תַרָּכַידאְל הָוהְי רָמָא הָבַדיִּכַז ם :ּונקְדִצוהָוהְ
 = נָפְלְמ שיא תַרּכִאְל םיָלַה םיִנָהְכַלְוי* :לֶאְרְשותיִב אָפְּכילע
 יִהְיַגפ ם :םיִמְיַהלְּכ חו הֶׂשֲעְו הָחְנִמ ריִטקִמּו הָלוע הָלַעַ
 -תֶא ֹורַֿפְּתםָא הָוהְי רָמָא הָּכ>י :רֹומאָל ּוהָיִמְרַי-לֲא הוהְי"רַבְּ
 ו 'יָתְלְַלּו הָליְ>ַה יִתיֵרְּב"תֶאְו םויַה יָתיִרְּ
 -תֶאְז ֹוָאְסִּילֲע למ ןֵב ל"תֹויְהִמ יְִּבע ךֶנֶד"תֶא רַפְת יֵתיִרְּב"סג>י
 רַמִי אָלְו םיִמשה אָבְצ רַפְסִידאְל ירְׁשַא== :יָתְרָׁשִמ םיִנֲהְּכַה םִיְלַה
 פ  :יְתאיַתְרְשְמ'םִיְלַה"תֶאְויְּבעדֶנָדערְז-תֶא הָּברא ביה לו

 הּנַה םַעָה"הְמ ָתיִאָר אֹולַה= :רֹמאַל ּוהְיְמְר-לֲא הָוהְירְַּד יהיו
 -תֶאְויטָסֲאָמִיו םֵהְּב הָוהְי רֵחְּב רֶׁשֲא תֹוחְָּׁשמַה יִּתָש רמאל רב
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 םָא הָוהְי רֶמֲא הַכיפ ם  'םֶהיִנְפל יג דע תְִָהְמ ןּוצָאָנִי מע
 עֶרָי-םג*5 ּיִּתְמְשאל ץֶרָאְו םִימָׁש 'תֹוָקִח הָליֵָו יםָמּוי יָתיֵרְב אל
 םָהְרְבִא ערֶזְילֶא 'םיִלָשְמ ֹועְרּוִמ תַחִָּמ סַאָמֶא יֵּבַע דֹוָרְו 'בוקש
 פ  :םיִּתָמַחְרְו םֶתּובָש-תֶא "בוָשָאדיִּכ בָקעַיְו קָתְׂשִי

 רַצאָנדכּובְנּו הָוהְי תֶאַמ והָימְרְידלֶא הָיָה רֶׁשֲא רֶבְּדַהי 4
 יםיִּעָה-לָכְי וו תֶלָשִמִמ ץ ץֶרֶא יתֹוכְלְמַמ-לְכְ וליֲח-לְכוולְבְּבלַמ
 יִהֹלֲאי הָוהְי רַמָאהְכ* :רָמאל ָהיִרָעדלָּבדלַע .םֶלָשּורְילַע םיִמָחְלִ
 הָּכ ויָלֵא ּתִרַמָאְו הָדּוהְי למ והיְקְרִ-לָא יתרמו ךלֶה ילֵאָרְׂשִ

 הפרו לָבּביַלמ יֶּב תאוה ריעָה"תֶא ןהנ יהי הוהְי רֶמָא
 דיִניעַו ןַתְנִּת ודָיְבּו שָפְתִת ׂשפְּת יֵּב ּולְִמ טֶלָּמִת אָל הָתַאְוי :שָאְּב
 :אֹוְבְּת לָבָבּו ירַָּדְי ףיִפתֶא ּוהיִפּו" הָניֶאְרִת ילְָּבְִּלַמ יניִעְ"תֶא
 ְךיִלעי הָזהְי רמָא-הָּכ הָדּהְי ּךָלַמ ּוהָיְקְצ הָוהְירְכְד עֶמְׁש ךא+
 'םיִכָלמַה ְּףיָתּובֲא יתֹוְְרְׂשִמְבּו תּומְּת םֹלְׁשְּב :יבְרֲחְּב תּוָמָת אל
 ְֶלודְּפְסִי ןֹורָא יֹוָהְ ְְל"יּפרְׂשִ וכ ְךינָפְל יָה-רְׁשַא םיִנשאְרֶה"
 -לֶא יאיִבָנַה ּוהְיְמְרִי רּבנפ ס :הָוהְי-םִאְנ יִּתְרַּבַד"יִנַא רָבָדחְּכ
 -ךלמ ליָחְ :םִלָׁשוְריִּב הָלֲאָה םיִרְבְּדַה"לְּכ תֶא 'הָדּוהְי ךלמ והיקדצ'

 ׂשיל-ילָא יתורְּוַה הָדהְיירעילְכ לע םלְָּריילע םיִמָחְִ לְָּב
 :רָצְבִמ יִרָע הָּוהְי יִרְעְּב ּורֲָׁשִנ הָּנַה יִּכ הָקע" לֶאְ

 ְּךְלֶמַה ּתרָּכ יִרָחֶא הָוהְי תֶאמ ּוהְיְמְרַילֶא הָיְה"רַׁשֲא רֶבְּדַהל
 :רֹוְרְּד יםֵהָל ארקל ים רֶׁשֲא םְעֶהילְכיתֶא תיִרָּב ּוהיקְדְצ
 םיִשפַח הֶיִרַבַעַהְ יִרָבַעָה ּוָָחְפִׁש-תֶא שיִאְו ודָבַעְתֶא שיא חַלָשְלפ
 -לָכְ םיִרָשַהְלַכ לעמו 0 :יׁשיִא ּוהיִחֶא יָדּוהיִּב םּב-דָבַע לבל
 ֹותָחתְׁש"תֶ ׁשיִאְו ֹודְבעדתֶא שיא -חַלשל תיִרְּבַב ואָּב"רַׁשַא ל
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 'םּוׁשיְּבְכיו יםיִׁשְפְח וְחְלְׁשרֶׁשֲא תֹוחְפְׁשַה-תֶאְוםיִדְכְעָה-תֶא ּוביִׁשַ כ
 'הָוהְי תֶאמ ּוהְיְמְר-לֲא הָוהְיירַבְדיִהיַוי פ ::תֹוִחָפְׁשִלָו םיֶדְבֲעַל
 = דתֶא תיִרְּב יִּתַרְּכ יכֹנָא לֵאָרְׂשִי יָהלֲאי הָוהְי רמָא-הּכיג :רֹמאל
 = :רמאל םיִדָבְע תיֵּבִמ םִיְֹצִמ ץֶרָאמ םֶתֹוא יִאְצֹוה םֹויְּב םָכיֵתֹוְבַא
 ל רֶכַמִי-רֶׁשֲא יִרְבֲעָה ייֹהֲאדתֶא שיא ּוחְלָשְת" םיִנָש יִעָבְש מ +
 'םֶכיִתְוְבַא ועָמְשדאלו ְךָמעַמ יִשְפִח ּותְחּלְׁשְו םיִנְׁש שש ְּךְדֶבעו
 ָשּיַהְתֶא 'ּושעּתַו םויה 'םֶּתִא יּובָשּתַו 5 :םֶנֶזאדתֶא ּוטָה אָלְו יִלֶא
 -רֶׁשֲא תִיּבּב נפל תיִרְב יּוִתְרָכּתַו ףהערל שיא רֹוְרְד ארקל יִניִעְּב
 -תֶא שיא 'ּובָשָתַו .יִמָשתֶא ּולְלַחִּתַו ּובָשָּתַו 6 :ויִלע יִמָש אָרְִנ
 שְּבְכִתַו" םֵׁשְפנְל םיִׁשְפֲח םּתֲחלְׁשרֶׁשַא ותָחפְׁשתֶא ׁשיִאְו לּדבע
 הָוהְי רָמָאדהְכ ןכליז ס :תוחָּפָשִלְ םיִדְבעל םַכְל 'תויהל םָתֹא
 יִנְנֲה והערל יׁשיִאְו יֵחָאְלֹי שיִא רֹורָד ארל לא םּתְעַמְׁש-אל םֶּתַא
 יִּתַתְנְו בַעְרַהלֶאְ רֶבּרַה"ילֲא בְרֲהַהלָא 'הוהי-םֲאְני רֹורְּד םֶכָל ארק
 םיִרבעָה םיִׁשְנֲאָה-תֶא יִתַתְבְו יי ץֶרֶאָה תוכְלַמִמ לָכְל 'הָעְוַזְל םֶכְתֶא
 = יִנָפְל ּותְרָכ רשא "תיִרְּבַה יִרָבּריתֶא :מיקה-אל רֶׁשֲא יִּתְרְּבתֶא
 = הְדּוהְי יש :ויִרְתְּב ןיִּב ורבו םנְשִל ותְרָּכ רֶׁשֲא לֶנָעֶה"
 ןיִּב םיְבֲעָהי ראה םע לָכְו םיִנֲהכַהו םיִסְרַּפַה יֹםַלׁשּור יֵרָׂשְוי
 'םָשֶפַנ יִשְקַבְמ דָיְבּו םָתיִבְיִא דִיִּב םֶתוא יִּתַתְנְופ ;ילָנַעַה יָרְתְּ
 -תֶאְויי :ץֶראַה תַמָהָבְלּ םִיַמְׁשַה ףועל לָכַאמְל םֶתְלְבְ הָתְיָהְו
 יִשְקַבְמ דָיְבּו" םהיֵבְיֲא דִיּב ןַּתֶא ויְרָׂש"תֶאְו הָדּוהי"ְּדְלִַמ ּוהּיְקְדִצ
 "םָאְנ הוצִמ יָנָנָה>> :'םכילעמ יםילעַה לבב ְּךַלֶמ 'ליח 'דָיְבּו םָשָּפנ
 הּפְרָשּו ָהדְכְּו ָהיִלָע ּומַחלנְ תאּוַה ריֵעָה-לֶא םיִתְבָשַהְו הָוהְי

 פ - :בָשי ןיִאמ הָמְמְש ןַּתֶא הָדּוהְי יִרָעדתֶאְו שָאְב
 םיִקיֹוְהְי יֵמיִּב הָנהְי תֶאַמ ּוהָיִמְרִיִדלִא הָיָה-רְׁשֲא רַבְּדַהי 5

 ָּתְרַּבְרְי םיִבָכרָה תִיַּב-לֶא ולָה> :רֶמאְל הָדּוהְי ךלמ ּוהָיָשאיְּב
 :ןיי םָתֹוא ָתיִקְׁשֲהְו תֹוכְׁשְלַה תַחַא-לָא הָוהְי תיִּב םֶתְואְבַהְו יםֶתוא
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 =יֵלְּכ-תֶאְו ויֵחֲא-תֶאְו 'היְנַבֲחָּב "והימְרידןב "הָיְגַזַאְי-תֶא חְקָאְו
 כשל לֶא הָוהְי תיִּב םֶתֶא אָבְאְוי :םיִבָכַרֶה תיִבלְּכ תֶאְו וינְּב
 םיִּרָשַה 'תָּכַשל לָעֶארָשַא םיִהלֲאָה שיא והילדגיְדּב 'ןנַח "יִנְּב
 יגל" ןפָאופ :ףּסַה רַמׂש םלֵׁשְוְ ּוהישעמ 'תַּבָשְלְל לַעַמִמ רָשַא
 -ותש ימָהיִלַא רמָאָו תוסכְו יםיִאלמ יםיִעָבְ יםיֿבָכָרָה"תיִב נב
 וניִלע הנצ ּוניֿבֲא כרב בדג לכ ןַײ-הָּתְׁשנ אל ורמאיופ :ןיי
 עָרַזו ֹנְבת"אְל תִיָבּול :םלוע"דע םֶכיִנְבּו םָּתַא ןִייּוּתְׁשִת אל רֹמאָל
 -לָּ ּובָשִּת םיִלָהֲאְב יכ םכָל הָיִהִי אלו יעטַתְאל םֶרכְו ערְזְתִאְל
 םיִרְג םָּתַא רָשֶא הָמְדַאָה נפל םיִּבַר םיִמָי .ּויִחִּת .ןעמל םֶכיֵמְי
 יִתְלָב יףנוצ רֶׁשֲא לכלי ּוניִבֲא יֹבָכֵרְְּב דנה לּוקְּ עֿמְׁשִנֿ :םָׁש
 תֹונְּב יּתְלְבלופ ּניתֹנבּו ניב ּניִשְנ ּונָחְנַא ּוניִמְיְדלַּכ ןיירתותש

 םיִלָהֲאְּב בש :ּונָלְהַיִהְ אל עַרַדָו הָדָשְו "םֶרכְו יּנתְבְׁשל םיִּתַּב
 רַצאְרְדְכּוְבְנ תולַעּב יהְיַנ וז :ּוניִבָא בֶדְנְי נּוצ"רְׁשַא לְכַּכ שעגו עָמְשּגַו

 לי ֵנְַמ לשר יאּבְנְו ואבי רֶמאַֹ ץֶרָאה לא ילְָבידְלמי
 רז היו . משרי .בשגו םֶרא a יִנָּפִמּ םיִּדָשַּכַה

 רמּומ חקת אלה -- יבשולו הָדּוהְי shes ּתְרמָא לה
 - בָדְנוִהְי ירְבּדתֶא םקוהייי : יהוהְי-םֲאנ יֵרְבְּד"לָא ַעָמשל
 יִּכ הֶּזַה םויַהדדע" ּותָש אָלְו צו יִתְלָב ויְָּב-תֶא הָּוְצ"רְׁשֲא
 אָלְ רֵּבַדְו םּכְׁשַה םָכיִלֲא יִּתְרַּבְּד יֵכֹנֲאְו יטֲהיִבַא תַוצִמ תַא ּועְמָׁש

 םָּכְׁשַהםיִאיִבָּנַה ידְבעילְּכ-תֶא םכילא ָלְׁשֲאוי "לא םֶּתְעַמְש
 םָכיֵלְלעֶמ ּוביִטיַהְו הָעָרָה ּוּכְרַּרִמ שיא יאָנּובְׁש רֹמאָלְ יִחְלָשְ
 -רֶׁשֲא הֿמְדֲאָה"ילא ּובָשּו כ-7 םיִרָחַא םיִהְלֶא ירֲחַא ּוכְלתלַאְ
 :ילָא םּתְעַמְׁ אָלְו םָכְגְזָא-תַא םֶתיֵּטַה אָלְו םֶביִתְבַאלְ םֶכָל יִּתְתנ
 םַעָהְו יםוצ רֶׁשֲא םָהיִבֲא תַוָצְמדתֶא בֶכְרְְְּב בנוה ינָּב ּומיקַה יב

 3° 6 .lexovav pr ler | * 6 גוש (6* = 4) 8 הָיְרַמָא | * ס0ז 6 צ [
 4 לכ 41 6 6 | 4 * 6ל* ך- ושצסצ טוסט 566 >6* | ל הָיננֲח | 5 68 הָיְלַדְנ |
 % 68 תיִּבְל | 5 ** קזפ 1 6 6 םֶחְיִנְפְל | * 1 6 6 ץיִבָּג | < 41 6 6 טו 1 אָלִמ |
 6 6 | ל = ל | 8 = >6 | ל-ל ₪ 41 6 6 | *16 684 שנו | +

MSS 6 onn6 63 'בו | 9 * 6 םש תֶבָשְל | * 6 םֶרָּכ | זז ** >6 | ל 1 6 01 ת | 
 לע | << 6% אבָּנְו אוב ve( 'נו אובל?) ; 3*6*ג 0) אּובַנְחְ] הָלַעַב , 6% 536 1 +! 6
 AE' 'בָנ ּובְל J % 3 םדָא 6 'גטטטק(שצ | * 1 קזפ 6 6 םֶש | 12 1 6 6 יִלֶא |

(sed cf 0 1 >6 |13 ** >6 || ל-ל >6 || 14 ** 6 יִנְּב רֶבְּב ּומיִקַהְק) | ל <6  
al | 1615 * לכ >66 | ל-ל >66 | < אג >6 || 41 לע (6) | + 56  



 708 = הימרי 36,10—35,17

 יתֹואָבְצ יָתלָא הֶוהְי רַמָאהְּכ קי :יִלֶא ועְמָש אל הֶּזַה

 אָרְקָאְ עמ אלו טיל יִתְרַּבִ ים םהילע יִּתְרַבְד רֶׁשֲא הָעְרָה"לכ
 הנה רֿמָאזהּכ ּוהְלְמְרִי : רפפ םיִבָכַרֶה תבל בע אלו םֶהְל

 0 םימהלְכ 2 דמע בבר
 הָדּוהְי למ ּוהיַׁשאְידוְּב םיִקיֹוְהיִל תיִעְבְרֶה הָנָשַּב "יִהְיַוי 0

 -תַלְגִמ ףְל-חק: :רֶמאָל "הָנהְי תֶאַמ והלמרידלא הָּזַה רַבּדַה' הָיָה
 ילאְרָשידלע ףילא יִתְרַבְּ-ִרָשַא םיִרָבַּהלּ תא "ָהיִלֶא ָּתְבַתְכְו פס
 דַעְו ּוהיׁשאי יִמיִמ יל יִּתְרַבִד םוימ םִיּגַהדִלּכדלַעְ הָדּוהְי-לעְו
 יכנא רַשַא הָעְרְהלְכ תא הָדּוהְי תיִּב עְמְׁשי ילּוא :הֶּנַה םויַה
 םנועל' ב הָעְרַה ָּּכְרּדִמ 'שיִא ּובּושי ןעמל םהל תושעל בשח

 ךּורְּב בְכִיַו הָיִרְגְןַּב ְרְּבתֶא ּוהָיְמְרִו אָרְקִיַי פ ;'םֶתאָטַחְלּ
 :רָפָמ"תַלְנִמילַע ויָלֲא רָּבִדרְׁשַא הָוהְי יִרְבּדלְּכ תֶא ּוהָיְמְִי יִפמ
 תב אּוָבְל לכּוא אָל רּוצָע ינא רָמאָל ּוְרְּבתֶא ּוהָיְמְרִי הצי
 יְִבְדדתֶא יִּפַמ ָתְבְתְּכ-רְשַא' הָלְגֶּמַב תאְבְקְו "הֶּתַא ָתאָבּוé :הָוהְ
 הָדּוהְילְכ ינְזֲאְּב םנְו םוצ םויְּב הָוהְי 'תיִּב םַעָה יִגְזמְּב יהוה
 ּובָׁשְו הוה יגפל םֶתָּנִחִּת לָּפִת יגאל :"םָאְרְקִּת םֵהיֵרֲעַמ םיִאְּבַה
 | םעֶהילֲא הָוהְי רָּבְּדרְׁשֲא הָּמֲחַהְו ףַאָה לודְניְּכ הָעְרָה וָּכְרַּמ ישא
 אָרקל יאיִבָנַה ּוהָיְמְרי ּוהָנצ-רֶׁשֲא לֶכָּכ יהיְרְ"ןֵּבי ךּורְּב שעיוי :הָּזַה

 יםיִקהיל יתישמחה הָנָׁשב יָה פ :הָוהְי ית הוהְיירְבּדרֶפפב
 דלָּכ הָוהְ נפל םוצ ּואְרְק יעָשְּתַה .שֶדֶחּב יהָדּוהְיְדְלַמ והָיָשאְיְּב
 אָרְקיניפ :םָכְׁשּוריִּב הָדּוהְי ירֲעַמ םיִאְּבַה םָעָה"לָכְו םֶגׁשּריִּב םָעָה
 ב ּוהָיְרמְג תַּׁשלְּב הָוהְו יתיב ּוהָיְמְִי ינְבַּדתֶא רַפָפּב ְּךְ
 17 *° 6S< 6666 ₪ 8% || ל >68 | 51 לע (6) | %1 לַעְו | < קזט 41 6 6 |
 ff >6 || 18 °° <6 sed + [ֵכל | * >6 | 6 'ר 'ב "הי יִנְב ועָמש | 5 >6 | * 6

Cp36,נבל | = 6 ץֶרֲאָה יַמוהלָּכ |  pers | >6 | rg *°>6| ° 6 ‘J:3.  
 ז * >68* | ל קזמ 1 ¢ 6 יֵלֲא הוהי רַבְּד | 21 6 ָהיֶלֲע | 5 םזמ 1 6 69%
 םלָשּורָי | 3 * >6 (6 םָּכרדִמ) || ל*5 656 םוטז | 4 >6 54 61 | 5 6 ףט\0000ןץ0ו
 .(= רּוצָנ | 6 ** >6 | ** זפ 41 6 6 | * 1? תיִבְּב | % 60 םֶהָל אָרְקִּת |
 7 * 6 3* | *1 לע(6) | 8** >6 | >6 |51? תיבְּב | קי סא תיִנׁשַה |

 ל 68א 'היָּךֶלַמַל | << >6%א || <% 65א הָדּוהְי תיִבּו | זס * 1 ? תיִבב



36,11—24 JEREMIA 709 

 ינְזאְּב שֶרְחַה הֶוהְיתיִּב רעש חַתַּפ ןֹוְלֲעָה רַצְחַּב רַֿפּפַה ןכְׁש
 הָוהְי יֵרְבְּד"לְּכ"תֶא ןפְׁש"ןב ּוהָיְרַמְּג"ןְב ּוהְיָכַמ עַמְׁשיויז :םַעָה'לָּכ
 -לכ םשהַגַהְו רפפה תכְׁשל"ילע ךֶלמַהתיּב דָריוי* :רֵפַּסַה לעמ
 -ןֶּב ַתְנלֶאְ 'ּוהיעמׁש-ןב ּוהְיָלְדּו רַפֹּפַה עֶמְׁשיִלַא םיִבְׁשֹו םיִרָׂשַה
 ס :םיִרְׂשַהדלְכְו והְיגנֲח-וב ּוהיקדַצְו ןַפָשְְֶב ּוהָיִרַמְגּו רובְכע
 רָּתַּפּב ְּךוָרְב אָרְקִּב עַמָׁש רֶׁשֲא םיִרְבְַּהלְּכ תֶא ּוהיכיֵמ םֶהָל דנו
 :םַעָק יִנזְאְּב

 ּוהיִמְלָשְןָּב ּוהָיְנַתְנְןַּב יידּוהְי-תֶאיְדּורְּבלָא םיִרָׂשַה"לָכ וחלש
 ךְדָיַב הָּנחְק םַעָה ינְזָאְּב ּהָּב תאְרְק רֶׁשֲא הָלְגַּמַה רמאל ל לשכב
 :םהילא 'אבינ ידי הָלְגִמַה תֶא "ּוהירנ" בי ךּורְּב תַקִיֹו יַּלְו
 :"םֶהיֵנְזָאְּב ְּךּוָרְב אָרְקיו ּונינְזָאְּב יהָנֲאָרְקּו אָנ יבש ויָלֵא ּוָרָמאויפ
 -לָאי ל ורמי ּוהעֶר" -לֶא ׁשיִא יודֲחּפ םיִיְְּרַה-לְּתֶא םַעְמְשַכ יהיו
 ולָאְש ךּורּבדתֶאְויל :הָלֶאָה םיִרָבְּדַהלָּכ תא לטל ר ריִגָנ דִיִַּה 'ּךּוַּב
 ;ּויָּפְמ הָלֶאְה םיִרָבְּדַהלֶּב-תֶא ָתְבְתָּכ 'ךיא ונָל אָנדָּנַהי רֵמאַל

 יגַאְוי הָלָאָה םיִרְבְּה"לְּכ תֶא 'ילא אָרְקִי ריפמ ורב יםָהְל מאיי
 רַתְסַה ל ּורְּבלֶא םיִרָׂשַה ּוָרְמאיוופ פ :'ויְדּב רָפָּסַה-לַע בָתֹּב
 יִָרָצִח ךָלָמַה"לֶא ּואֵבְיַ¥פ :םָּתַא הָפיִא עֶי-לַא שיאו ּוהָיְמְרְו הָּתַא
 ָלמַה ינְזאְ* דיגיו ירפפה עָמָשיִלָא תּבָשִלְּב ּודְקְפַה הָלְנְּמַה"תֶאְו
 :'םיִרְבְּדה"לְּכ תֶא

 תֵּכְׁשִלִמ ָהָחּקַו הָלִגִמַהְתֶא תַחְקָל ידּוהי"תֶא ךְלָמַה תלי
 Sho 1 : 1 : 0 j 1 . -. ל . :

 םיִרָשַהילָּכ יִנְְְבּו למה זאב ידּוהי ָהֶאְרקיִנ רפה עָמָשיִלֶא
 . ייֵעיִׁשְּתַה ׁשֶדֹחַּבי ףֶרַֹה יתִיּב בֵׁשֹי ךֶלֶמַהְו> ּדְלַמַה 'לעמ םיִדָמָעָה

 ותל שלש יִדּוהְי .*אוְרְקּכויַהְיַו :תרעבמ ויִנָפל "חַאָהתֶאְו
 חָאָה"ילֲא רֶׁשֲא ׁשֶאָהלֶא ְּךְלְׁשַהְו רַפֹּסַה רעַתְּב 'ִּהָעְרְקְי הָעָּבְרַאְו

 אָלְו יֲֹּחְפ אלי :תֶאָה-לע רֶׁשֲא ׁשֵאָהילע הָלֹנְמַה-לְכ םתירע
 זס ל 3%% || 2 *17לָא |? 6 ּוהְיָמָלַׁש | < 6% ןָתָנּויְו 6\ג ןָתָנ | 13 >6 |
 14 * 6--ּוהיִרַנְְַּב | ל >65א | < ₪ 1 ff | 9-98 >65א || < >65א || 11 6 6

guveBovlebdavroדֶרַיַו | 15 * 6 65 בָש | ל 6 אָרְק | 5 >6 || 16 * 63  
 (וצעונ?) || ל-5 41 6 6 || זָד ** >6 | ל 65 היא; 6% ןיַאַמ | < 616 6 | 6>*18 |

)sic 1? | *<6 | 19 <6" |1 || = 6 רֶפָסַּב בּתְכָאְו  sicמ pr65 +ּוהיִמְר,  ? 
insc ca 45MSS GAEL6 | << 6 ְךְלַמְל | 4 < * || (1,15 Rנ)20 * 1 הָרְדַחַה)  

 הֶּלֵאָה | 2ז * >6 | * 1 לע | 22 * 15155 תיִבָּב | ">6 | =וc6תַאו
 שָאָה | 4 >6 קזס 1 || 23 * אי קֶּב | * 6 ןֶא-- | < 1 לע (9 | %6 לֶא |

 24 ° 6 ethrncav sed(eE) 60%7לל 0560760.



 ן 710 הימרי 36,2537,4
 ו

 = םיִרָבְּהלְּכ תא םיִעָמְשַה ויָלְבעילכְו ךֶלֶפה םֶהיִדְגּב-תֶא ּועְרְק
 ףרש יִּתְלְבְל ךְלִמְב ּועְגַּפַה 'ּוהְירִמְנּו 'ּוהְיְלְדּו ןַתָנְלֶא יםנְויפ :הָלֵאָה
 ךןֶּב לֶאְמְחְריתֶא ְךְלַמַה הָגִצְיַא :"םֶהילא עָמָש אָלְו הָלְגִמַהְתֶא
 תַחְקְל לאב ּוהיִמְלׁש-תֶאְוי לֵאירזעדןְב ּוהְיִרָש-תֶאְ ךְלַמַה
 סם :'הָוהְי םֶרְּתְסִיו יאיִבָּנַה ּוהְיָמְרְי תֶאְו ירפּסַה ךּוְרֶּבד תֶא
 -תֶאְו הְלְנַמַה-תֶא ְְלָּמַה ףרשו ירחא והימרְילא הָוהְי-רַבְד יהיו
 = הָלְגִמ ףלחק בּוׁש :רֹמאָל ּוהָיְמְרִי יפַמ דוְרּב בֶתָּכ רָשַא םיִרָבִּדַה

 || < -לע ּויָה רש 'םינשאָרְה םִיִרָבְּהְּכ תֶא יִהיֵלְע בֵתכּו תֶרְחא
 = םיִֹוְהְי"לַעְוי=פ :הָדּוהְיידִלַמ םיִקְיוהְי ףֶרָש רֶׁשֲא 'הָנְׁשאָרָה הָלְנֶמַה
 תאּוַה הָלְגִּמַה-תֶא ָתְפֹרש הָּתַא הָוהְי רמָא הָּכ "רמאת יהָדּוהְייָלָמ
 !!  =תֶא ּתיִחָשַהְו לֶרָּבִּדָלַמ אוָבָיאַּב רמאל ָהיֶלָע ָּתְבַתְּכ עודַמ רֹמאָל
 = רַמָאדהְכ ןַבְלִי חם :הָמָהְבּו םָרֶא הָּנָמִמ 'תיִּבָשַהְו תאזה ץֶרֶאָה
 = דֶוָד אַפַּכזלַע בשוי ול"הנהוהאל הָדּוהְי ָךְלִמ םיקָיוהְי-לע הָוהְי
 יִּתְדקְפּוי יהלי חרקלו םֹויַּב ברתל תָכָלָשִמ הָיִהִּת ֹותָלְבנְו
 יֵבְׁשְידלַעְו יםָהילַ יתאָבַהְו יםנֹוע-תֶא ויָדְבע-לעֶו וערזזלעו ויל
 אָלְו םֵהיִלֲא יִּתְרַּבְדירשַא העְרָה"לְּכ תֶא הדּוהְי ישאל םלׁשּורְ

 ךּּךוָּבלֶא נתי תֶרהַא הָלנְמויחְל וימר ם :ּעַמְׁש
 רֶׁשֲא רֶפַּפַה יִרְבּדדלְּכ תא ּוהָיְמְִ יִּפַמ ָהיֶלָע בָּתְכיַו 'רפפה להורג
 םיִּבַר םיִרבָּד םֶהיִלְע ףסונ דועְו 'שָאָּב הָדּוהְיְְלַמ" םיִקְהְי ףְרָש
 :הָמָהְּ

 םיִקֲהייְּב ּוהיְנְּכי תַחַּת ּוהיַשאְידןְּב ּוהיִקְדִצ יּלַמְּדְלְמִיני 37
 עָמָש אָלְו :'הָדּוהְי ץֶרָאְּב ' לֶבְּביָלַמ" רַעאָרָדכּוִבְנ ְךָלְמַה רשא

 והָיִמְְ ִיְּב רב רשא הָוהְי יִרְבַּד"לֶא ץֶרָאָה םעָו וָָבעַו אה
hr noוהיה ו א  Re:ּוהְיְַּפְצתֶאְ  

"= 

b 6 a 0 .- jw >6 |םנ 56 |  = iמ 4 41 6 6 |  A 
 26 **>6 || * >6 | = >6 || %4 6 ּורְתָסיַו | 27 1 c 62 -תֶא; 6+"לָּכ | 28:
 dlc 6# |? dl c 623 | © al c 623 | 2g = ft dl c 6 | ל 1 ₪ 6 6 ּתְרַמָאְו |
 6 669 455 תַבָשְנְו? || 30 = 6% 'לֵה 'קבו יַה 'תּב | 31 >6 41 |
 < 65 ויִלַע | <1 לעו (6) | 51 6 6 ץֶרָא | 32 == קזמ 1 ¢ 6 ְּךּורָּב חקינ |
 ל כזפ 61 6 6 || < <6 | Cp 37,1°' 41 6 6 | ל >6ל* | 5-5 >65% | * 6
 הָדּוהיִּב ךלמל | 2 >6 | 3 * 16 '43%39 לַבּוי ₪( 381 6 !שאטג\6) | ° <6 |

 6 6 | 4 5 066 49'6 אָצִיו; ₪ 1 | ל 6 ריִעָה (6%55*5 +00 6אגסט)



3759 JEREMIA 71: 

 -לַע םיִרָצַהי םיִּדָשַּכַה ּועְמְׁשִיַו םִיָרְצַּמַמ אֵצְי הָעְרַּפ ליחו5 :"איִלְּכַה
 ההְידרְבְּד לַהְיַ< פ  םֶלָשּוִ ילעמ ּולָעיו םעמׁש-תֶא בשר
 הָּכ ילֲאָרְׂשִ יהלֲא הוהְי רֵמָא-הָכ :רמאל איִבְּנַה והָימְרְילא
 ליחו הָגַה יִנָשְרֶרל לא "םָכְתֶא חלשה הֶדּוהְי למלא "מאת
 םיִּנָשָבַה ובו :םִיָרְצִמ ּוצְרֲאְל בש הרעל םָכָל אָציַה העְרֶפ
 רַמָאו הפ פ :שֶאָב ָהֶפְרֶשּו הרָכְלּ תַאְּזַה ריִעָהְ לע ּוִמֲחְלָנְו
 הי םיִּדְשַּבַה ונילעמ וכלי ל רמאל םֶכיִתְשְפנ ּואָשַתִלֶא הוהְי
 םֶכְּתִא .םיִמְחְלנַה םיִדְשַּכ לוח" לָּכ םָתיִּכַהְד"םִא כ" :וכלי אל
 ריִעָהדתֶא ּוָפְרָשְו ּומּוקי ּולָהָאּב ׁשיִא םיִרָקְדָמ םיִשְנַא 'םבורַאְׁשִנְו
 םֶלָשּורי לעֶמ םישכַה לוח יתולְעְהְּב היָהְוי :שָאְּב תאּוַה

 קלחל מיג ץֶרא תֶכָלְלַלָּוריִמ הימי אציני> פ :הֶעְרּפ יח ינּפִמ
 תַדְקְפ לֵעְּב םָׁשְו ןְְנִּב רֵעשְּב אּוהיַהִַוג :םָעָה ְּךֵֹתְּב םָׁשִמ
 'ִאיִבְּנַה ּוהָיִמְרִיתֶא שפתי | הָיננֲחְּב הָיְמְלְשְְּב יהיִיִאְרִי ומשּו
 לָפנ יִּנָנִיַא רֶקֶש יוהימְרִי רָמאיַוי+ :לָפנ הָּתִא םיִׂשַּכַה-לֶא רמאל
 ּוהָאְבִיַו ּוהְיְמְרִיִּב 'היִיִאְרִי שפתי וילֲא עמ אָלְ םיִצְׂשַּכַה" ילע

 ותוא יתנו ותא יהו ּוהנמְ-לע םיָרׂשה קו :םיִרשַהלֶא
 יכיי5 :'אָלְכַה תיִבָל' ּושָע ותא-יכ רָפפה ןָתָנוהְי תיֵּב ירּוסַאָה תי

 םיִמָי ּוהָנמְרו םָׁש"בָׁשיו יתֹוָיְנֲחֲה-ילָאְו רֹוָּבַה תִיּב'לֶא ּוהָיִמְרִ *אָב
 | :םיִּבַר

 רֶתַּפּב ֹותיִבְּב ךֶכַמַה ּוהָלֲאְׁשוי 'ּוהַחקינ ּוהיקדצ יִָּלַּמַה הַלְׁשיַו ל
 דךלִמ דָיְּב ירָמאיַו שי ףהימרי רָמאיו הָוהְי תַאַמ רָבָּדׁ שיַה רַמאיו
 דל יִתאָטִח ּהָמ "והיקדצ ךלֶמההלֶא ּוהיִמְרִ רָמאּוופ :ןַתָּנִּת לָבָּב
 "ןיאְרפ זאָלְּכַה תיֵּב-לֶא 'יִתֹוא םַּתַתְנייְּכ הֶּזַה םַעְלְו ליב
 לַע"ְו םֶפילַע לָבָּבְִִמ א אביאל רמאל םֶכְ אְּבנירֶשַא ם םֶכיִאיִבְנ

 4 5 א איִלְּכַה 0 אּולְּכַה 6[ 36; 1 6 69 אָלָּכַה | 5 ** 56 | ל-ל 65א ולֲעַַו
 לע ל | ל ** >6 | * 16 6 רַמאאת | < >6 | * 6 ףיִלָא (פ*%) | < 16 6
 ץֶרָאְל | 8 65 + דס( (8) | 9 6+-יּכ | זס **16 6 םָאְו | * םב 6 6 | 5 6

prb sic 1 | z2 nonn MSS6 הֶּלֵא | זז 5 6 תֹולֲעַב ‘הי  prb ins cומֹּוקמָּב;  

 ₪06 'א "לֶא | 13 5% 6 aliter, cf 14° | °<6 | 14 *>6 | * 16 6 דלֶא | < 6
 תטקסטוט (6א הורי ?) 3 הירנ | 5 * 560 וּכָיְ) || ל-ל 560 ּונְּתיו וחְלָשיו |
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 4 הימרי 37 ,20—-38,10

 = יִתָנִחְת אָנ"לַּפת ְּךֶלַּמַה יִנֹדֲא יאָניעַמְׁשי הָּתַעְופ :תאְּזַה ץֶרָאָה
 הצו: :םָׁש תּומֲא אָלְו רַּפֹּסַה ןָתָנֹוְהְי תיֵּב יִנָּבָשְתילַאְ יִנָפְל
 -רַכַכ ול ןתְנְו הָרָטַמַה "רצח ּוהְיְמְרְותַא ּודְקְפִיַו "והיקצ ָלָמה
 .ּוהיִמְרְי בשיו ריִעָהדְוִמ םֶתְלַהלָּ םּתְדדע םיִפאָה ץּוחַמ םויל םֶחַל

 !| .והילדגו ןפִמְרִב הָיְטפש עמָשיני 3 :הָרָטִמַה רצח
 || .םירָבְּרַה-תֶא 'הָיִכְלַמןּב רּוָחְשַפּו ּוהָימְלְׁש"ןְּב ילָכּויְו רּוחָשַפְןְּ
 בֵׁשיַה הָוהְי רַמָא הכ= :רָמאָל םַעָהלָּכְדלֶא רֶּבַדְמ ּוהָיְמְרִי רשא
 !} .יהֶיָחִי םיְשְּכַה-לא אָצַֹהְו רֶבָּבו יבֲעְרְּב ברָחּב תּומָי תאּוה ריִעְב
 || | ןּתְנּת ןֹתִָּה הָוהְי רֶמָא הכי ם :ייחְ לֶלָשְל' ושְפַנ יולהַתיַהְי

 = "לא יםיִָשַה ּרָמאיוי :הָדכלּו לָבְביִַלִמ ליח ךִיְּב תאוה רָעָה
 !| = יִדָיתֶא "אפרָמ אּוָה ןילעיכ הֶּדַה ׁשיִאָהיֹיתֶא אָנ תמי ְךמַה
 רגל "לכ יי תַאְו :תאֹוה רֶעָּבּויִראְׁשַה הָמְָלמַה ישא
 = הָּנַה םַעָל םיָלְׁשְל שרד ּונָניִא הּוַה ׁשיִאָה ויָּכ הָלֶאָה םיִרָבִּּכ םֶהיִלא
 ןיִאדיּכ .םֶכְיְּב אּוה-הַּגַה 'ּוהיקְרְצ למה במאי :הָעְרְלְיִא יב
 -לֶא ותא .וכלשיו יּוהָיְמְרְדתַא ּוָחְקִיַ :לרַבְּד םֶכְתא' לכו למה
 = יוהימְריתַא ּוחלשינ' הָרָטַמַה רַצְחּב רֵׁשֲא מַה ּוהיִּבְלַמו 'רוָּבה
 פ :טיִטַּב והְיִמְרִי יעָּבַמיַנ טיטדםא יִּ םיִמְְיִא רוָּבַבּו "םיִלבַחְּב
 נַתְביִּ מַה תיִבָּב אּוהְו יסיִרְס שיא" יִשּוּכַה ּךְלִמְדְבַע עמשיול
 = "דבע* אציו* :ןֶמָיְנְּב רַעׁשְּב יבש למה רֹוּבַה-לָא ּוהָיְמְרִיִתַא

 = יערה" למה ינאי :'רְמאל ףֶלָמהלֶא רדיו 'ךלמה תיּבמ למ
 -רָשַא תא איִבָנה ּוהָיְמְרִיל ושָע רָשָאלָּכ תֶא הָלַאָה םיִשָנַאָה
 = דוָע םֶחָלַה ןיא יִּכ בֵעָרָה ינְּפמ 'ּויֶּתְחִּת תָמָיַו רוָּבַהְדלֶא ּוכיִלָשֶה
 המ ךְרָיַּב חק רָמאל ייׁשּכַה ךלַמ-רָבֲע תֶא למה הָּוִצִיִנ :ריִעָּב
 :תּומָי םֶרָמְּב רָּבַהְְוִמ 'איִבָּנַה ּוהָיְמְרִיתֶא" : תילעהו םיִשָנַא יםיִשלש
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 [b הָשלש | 55 1 6 6 ןתא.



2-2 JEREMIA 713 | 

 תַחַּת"לֶאי ָּךלֶּמַה-תיִב אָבִיַו ויְּב םיִׁשְנֲאָה" תַא ְּךֶלָמ"דָבֲעוחקינוו |
 -לֶא םַחְלָשִיַו "םיִחְלְמ ולב "תובָתְסה רול םָׁשִמ חקינ 'רָצואַה |

 יוהימרידלא יִשּוּכַה ףלמ"דבע' רָמֲאלוו> :יםיִלְבֲחּב רֹוּבַה-לָא ּוהָיְמְרַ
 תַחַּתְמ יּדיְִו תֹולְצַא תַחַּת םיִחְלמַהְו תֹוָבָחְסַה יִאולְּב אָנ םיִש

 ולעיר םיִלָבְחְּב ּוהָיְמְרי-תֶאי ּוָכָשְמִיַוי :ןּכ ּוהָנְמְרי שעיו םילְבחל |
 למה ns פ :הָרָטַמַה רצֲחְּב ּוהָיְמְרִי בָשָיַו רוָּבַהְְִמ ותא
 רשא "יִשיִלָשַה אובָמ"-לֶא ויִלֶא יאיִבּנַה ּוהָיִמְרְיתֶא .'חקינ יוהיקְדִצ
 -ילא רַבִד ָךְתֶא יִנַא לאש יוהלמרי"לָאי למה רָמאיִו הָוהְי תיִבָּב
 אוְלַה ל דיִגַא יִּב והיקְדצְדלֶא ּוהיִמְרִי רמאי5ַ :רֶבּ יִּנָמַמ רַחכִּת

 יּוהיקרצ ךלמה עבָשיוי< :יִלַא עָמשת אל יא יֵכְויֵנָתיִמּת תַמָה
 ׁשֶפַגַה"תֶא ּונָל"הָׂשֲע רשֶא "תא הָוהְיְ-יִח רמאל 'רָתַפּכ 'ּוהְיְמְרִלֶא" |

 םיִשְקְבְמ רש הָלֶאָק םיִשָנַאָה דִיִּב ְךְנְּתֶא-םִאְו ְּךָתיִמַא-םֶא תאּוַה
 הזה רָמָא"הְּכ ו הקל והָיְמְרו רָמאָיְנז 5  י'ִָשְפַנתֶא
 הָתְיָחְו לָבָּבְרלמ יו יִרָשדלֶא אֵּצַת אציְדםִא ילָאְרשִי יִהלֶא תואָבצ יַהְלֶא"

 םָאְוי ָתיִבּו הָתַא הָתְיְחוׁשֶאְּב ףָרׂשִת אל תאֹוה רעהו ּךשְפנ
 םיְשַַּה ךיְּב תאּוַה ריֵעָה הָנְּתַנְו לבב ְךְלֶמ יִרָשְדלֶא" אָצְתִאְל
 ךֶלְַה רָמאויפ פ :'םָדיִמ טְקמִתיאְל הָּתַאְו שָאְּב ָהּופְרְשּו
 םישּכַה"לֶא ֹולָפָג רֶׁשֲא םיִדּוהְיַהתֶא גָאד יֶנֲא ּוהָיְמְרי-לֲא ּוהָיקְדִ
 יונת אָל ּוהָיְמְרִי רָמאּיַני יִבדּולְלַעְתַהְו םֶדְָּב יָת נתי"
 יְִתּוָּךְל"בטְו ְּיִלֲא רבל יִנא "רָשאל הָוהְו יקב 'אְנעַמֶש
 :הָוהְי יִנֲאָרַה רֶׁשֲא רֶבָּהַה הָז תאָצְל הָּתִא ןֶאָקםַאְויי :ִדָשְפַנ
 -לֶא תֹואָצּומ הלּוהי"ִךְלמ תיִבָּב ורַאָשנ רֶׁשא םיִׁשָנַה"לְכ הָּנִהְו>>
 תֹדָמֲא הָּנַהְו לבָּב ךלמ יִרָש

 ְךָמְלֶש יִשְבַא ל לְְיַו ךּותיִסַה
 :ירוחא ּוגסָנ 'ִּךֶלְגַר ץֶּבַב 'ּועְּבַטָה

 + >6 || = 1 פופ הָרָטַמַה רַצָחילֶא | < 1 6 0 תּובָחְס | % 6 םילבח 4
 ra | 12 °° prb 41 6 6 yj bb 1 prb c 6 nil nisi א | 3 **

 ותא | 14 * קזפ 41 6 6 || * 6 אָרְקיַו ₪ 37,177 || <* 16 6 ותא || %%1 6 אובֶמ
 םיִשיִלָשַָה | << 6 וויָלָא | *1 קזמ 6 6 אָנ"לַאְו | 15 6 ֶלָּמַהלֶא | 16 * 6 |

bb 6 I4 | 6< © | אָלי dl c ca 301155 Q 630 | = >S, K® mil |  >6, prb 
 41 || 7 =* 6 ויָלֵא | ** >6 (* 'בצ 'לאַצ) 955 8 'בצ הוהי | 18 ** קזל 1
 6 6 | * >6 | זָפ >6 | 20 *1 6 634 ּךnוא ּונְתִי | ל אנ >6 | *" 8
 רָבְרֶּב | %1 6 684 רַָשַא | גז | אט | 22 *1 6 9 ּועְּבַטַה | * תו!ו 3155 65*

 ףילגר | * 6 ָּךַמִמ
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 | 714 | הימרי 398—38,23

 = טְלְמִתדאְל הָּתַאְו םייְשּכַה-לֶא םיִאְצוִמ ּףיָנְּב"תֶאְו ףישְנ"לְּכ-תֶאְונ
 :ישָאָּב 'ףֶנָשִת תאְּוַה ריִעָה"יתֶאְו ׂשֵפְּתַּת לֶבּגיָלַמ יב יִּכ 'םָדומ

 .הֶלֲאָה"'םיִרָבְִּּכ ערלַא ׁשיִא והיְמְרולֲא ּוהיִקְדִצ רָמאיי+ ס
 ְךיָלַא ּואָבּו ְךֶתִא יִּתְרַּבְִיִכ םירָׂשַה ּועְמְׁשִהיִכְו :תּוְמִת יאָלְו
 = וַמִמ רָחכְּת-לַא יָלַּמַהלֶא ָתְרּבד"המ ּונָל יאָנ"הָדיִגַה ְךילֲא ורְמָאְו
 = ןגַאליּפמ םֶהיֵלֲא תְרמָאְו=פ :ְלָמַה ךילא רָּבּדְהַמּו ףַתיִמְנ אָלְ
 < פ :םָׁש תּוִמל ןֵתְנֹוהְי תיִּב יֵנְביִׁשֲה יְִּלְבלָלַמַה ןגְפל יִתִָחִת
 = םיִרָבְּדַהלֶכְּכ םֶהָל דיו ותא ּוָלֲאְׁשִיו ּוהָיָמְרי"לֲא םיָרָׂשַה"לָכ אביוז
 = :ירָבְּדַה עַמָשְנאְל יִּכ 'ונַמִמ ּוׁשְרחַיו ךלמה "הוצ רַשַא הָלֶאָה
 - םֶלָשּורִי הָדכלִנ- רֶׁשֲא םוידרע הרָטַמַה רַצְחַּב ּוהָיְמְרִי בֵׁשיו

 | = תיִעָשְּתַה יהָנָשַּבי" 39 :םֶלָשּוְִי הָרבלנ רֶׁשֲאַּכ הָיָה
 1 לבבל רצאְרְדְכּובנ אָּב ינשעה שֶדָחְּב' הדּוהְידְרְלמ ּוהיְקְדַצְל
 והָיקְֶצְל הָנָש הָרְׂשעיֵתְׁשעְּב* :ָהיִלֲ ורציו םֶלָשּוְרִילֶא וליַח"לָכְו
 יִרָש לָּכ אבו :ריִעָה הָעָקְבָה שרחל 'הָעְשְתְּב .ליעיברה שֶרְּב
 יםיכָסְרׂש ֹובְנ"רּנְמַס רֶצאְרׂש לְגְרגי ְּךנּתַה רַעָׁשְּב ּובָׁשיו לבבל
 יִהְיַו* לָבָּב למ יִרָש תיִבאָשיִלָכ גָמ-בַר רצארׂש ילגרנ סירְס-בַר

 וצו וחְרְבַּ הָמְחְלִמַה ישָנאְָו הוה ּוהיקרצ םֶאר רֶׁשֲא
 ְרָה 'אָצְִיַו יםיתמחה ןיּב רעָשְּב ֶּלִמה ןּג רב ריִעָהְְִמ הָלְיל
 תֹובְרעְּב ּוהּיְקְדִצ"תֶא ּוגַשיַו םֶהיִרְחֶא םיִּדָשַּכדליִח ּופּדְריו * :הָבְרַעַה

 ץֶרֶאְּב הָתַלְבר לבבל רצאָנְדַכּובְנ-לָא ּוהָלעל ותא ּוחְקיו 4חְר
 ּוהיקדצ ינְּבתֶא לָבְּב ְּךֶלַמ פחשיו< :םיִטְּפָשַמ ותא רָּבדיו תמח
 ו לבב Ad טֲחָׁש הָדּוהְי ירח ג ויניעל הָלְברְּב

 .ינ דוחה -

 23 * לכ >6 | ל >6 | < תא 61 6 65 | 16 5 636 ףֶרָּ | < >6 |
 24 *% 6 ויִלָא ךֶלַמַה | * 6 'ְּךַהַמ | < = | 6 6 אל הָּתַאְו | 25 * אנ >6 || ל-ל 6

 וגו "5 (םסממ 6066 = 2) | 27 * 16 131155 684ג וה | * >6 || < 6 הוהי רַבּ
28b >5MSS 6$(6MSS 6 nl) || Cp 39, I. 2 prb add(x) cf 52,4ss || 1° GP* 

 r@ unvi | ל-ל >6לא | < 5-+- אוה 61524 | %1לע (6) | 2 * 63 'ִעְבּו | * 3155 3
 יִשיִמָחַה | 5 צ קא || 3 = 1 קז ( :3) ןָּבְושּובְנו [גמדבר] םיִחָּבטבַר ןדאְרְובְנ
 666 . .אס\ אט קסטססאטפ | ל 1 רבו 633 | < 8 ש | 5 לכ >6 560 61 3 | 4--6>13|
 4 55 60 527: 22 186 תֹומֹחַה | ל 16 121155 0 ואצי] 61 527 | 5 5

cf 528; 2R 25,5 | 6b pזb add; > 2R 257 |8 + ויָלֲעַמ ּוצֹפָנ ֹוליַח-לְכְו  
cf 52,10 || 7 0+vb nonn0; 3 = 41 + הָלְבְרּב  cf 52,10% || b-5 96? יִרָש  

cf 52,116. 



 'םֶלָשּוְִי "תמּוח-תֶאְו שָאָּב םיִּדְשַּכַה ּוָפרָש םָעֶה "תיִּבדתֶאְו ךֶלָמַה
 ולָּפ רֶׁשֲא םיִלָפנַהתֶאְ ריִעְּב םיִרָאְשַּנַה םָעָה רָתֹי תַאְופ ּוצֲתָנ |

 :לָבְּב םיִחָביבר ןְרֲאְָבג הָלְִה 'םיִָאְׁשִנה יסֲעה רֶתָי תֶאְ ויל
 -בר ןְדֲאְרְּּבְג ריִאְׁשִה הָמּואְמ םֶהָלְְויִא רֶׁשֲא םיִלַּנַה םעָהְמּופ

 וצי יי :אּוְהַה םיַּב םיִבֵגיְו םיִמָרְּכ םָהָל ןתינ הָדּוהְי ץֶראַּב םיִחְּבַט
 :רְמאָל םיִחְּבִט"בַר ןֵדאָרּוְבג יִדיְּב ּוהָנְמְרילֲע לבְּיִּדָלִמ רצאָרְדכּוִבָג
 רֶׁשֲאַּכ יםא יֿכ יֵעָּר הָמּואְמ ול ׂשַעַּת"לַאְו ויָלָע םיִש ףיִּניִעְו ּונָחְקִיי
 ףןְּבְזׁשּובְנּו םיִחָּבַט"בר ןֶדֲארּוְבְנ חלש 3 זֹומֵע הֶׂשֲע ןַּכ ךילא רָּבִדָי

 וחלש 4 :לָבְּביִדלְמ "יב לָכְו גמיבב רֶעָאְרש לגְרְגְו סירְס"בַר
 םֶקיִחֲא"ןֶּב ּוהָיְלדְּגדלֶא ותא ּונְתַיַנ הֶרָטַמַה רַצָחְמ ּוהָיְמְרִיתֶא ּוחְקִיַו
 -לֶאְופ  פ  םֲעָהְךותְּב בָשיַו יתִיָּבַהְד לא והָאְצוהְ ןֶפָשְרָּב
 שש :רמאָל הָרָטּמַה צח רּוצָע ותיִהְּבי הָהְיְדרַבְד יָה ּוהָָמְרִ

 5 אלו הָעְרל תאַָּה רִָה-ילֲ יִבָבְּדתַא יבמ ננה לגרש
 אָלְו יהְוהי-ֲאנ" אּוהַה"םְויִב יִתְלַצהְוז :ִאּוְהַה םִויַּב ְּיִנָפְל ויה
 ףֶמְלמַא טָלַמ יב :םֶהיִנְּפַמ רּגְי הָּתַאְדרָשַא םיִשְנַאָה דָיּב תָּגִת
 "םָאְנ יב ּתְחַטְבִדיִּכ לֵלְׁשְל ְׁשפנ ל הָתְיֲהְו לּפת אל בֶרָחַבּ
 סם  :הָוהִי

 ותא חַלָשירֶחַא הָוהְי תֶאַמ ּוהיְמְרילֶא הָיָהְרֶשַא רָבְּרַהי 0
 יםיִקְזאָּב ירּוָסָא-אּוָהְוי ותא יוִּפְחְקְּב הָמְרָהְְִמ םיִחְּבַטבר ןֶדאְּובְ
 -בֵר יחָקיַו> :הָלְבּב םיִלְנַּמַה הָדּוהייְו םלשורוe תּולָּנלָּ ךּותּב
 תאּזַה הָעְרֶה"תֶא רָּבּד ךיֶהְלֶא הָוהְי ויל רָמאּ 'יהימריל םיִחְּבַט

 םֶתאָטֲחיִּכ ירָבִּד רֶׁשֲאַּכ הָוהְי שי אבו הו םוקָמַהלֶא
 יהֶגה הָתַעְו< :'הֶזה רֶבְּ סֶכָל הָיָהְו' ולוקְּב םָתְעַמְׁשאָלְו 'הֶוהיְל

 8 51 6 8 יּתָּב 6( 5213; 23 9,25% | " 30% תַמוח | < 3+-ביִבָס 66
 21% 25,10 || 9 * 16 52, 5 ןומָאָה | * 61 61 52,15; 21% 25,1ז | דס 6 (000600010)
 םיִבָגְו, 58+ 1 םיִּנַגְו | זז * 0+ 0 לֶא | ל >354 | 12 * 56 ר 4 || * 41 םא 6 תו
 Mss et Q )$ רֶׁשֲא לכו) | 13 * 31 1155 { in fine vb al כ קגזצט ; | ןבזשובנו |

b prbldw cf3 | 14 -* <6 | 15 >6 | 16> | <6] ON | 1 
 לע (6) | = >6, ft 06 || זָד ** >6 | * 6 ְנֶּתָא | 18 >6 | 6כ 40, *6

prb lc 68תַחְקְּב | *-* >6 |. < 0 םיִקְזאָּב 16 א 'ִאָּב | $56 | 56 | 2 *  
prbוהְַקיַו | * קז 41 < 5 | <1 לע (5) | 3 * 81 6 6 | ל-ל >6 | 5 6 1ל ||  

dl c 6 (in #1 1c QAO רבדה) | 4 = 6 הֵּנֲהְו 
46* 



 | 5 הימרי 15—40,5

 0 אוכל ְךיִניעְּב בוט-מַא 'ןָדי-לַע רֶׁשֲא .םיִקְזאָה"ןִמ 'םויַה ָךיִּתְחּתַפ
 ה יִּתאאֹוְבָל ְּיִניִעְּב ערד 2 יל יִניִעדתֶא םיִשָאְו *אָּב לָבְב יִּתֶא
 \ תֶכָלְל ד ףיִגיֵעְּב רֶׁשיַהלֲאְו בֹוטדלָא ךינְפל ץֶרֲאָהלָכ הֶאְר לָדֲח לבב
 1 פשר םקָיִחַאְְב הָיְלַדְגלֶא 'הָבָשְו בושי-אל ּונָדועְו"5 ג'ל הָמְש
 ,[ "וא 'םֶעָה ךותְּב וּתֶא בָשְו הָדּוהְי יירעְב לֿבְּב-דלמ דיִקְּפַה שא
 = תֶאָשַמּו הָחְרא םיִחְּבַטדבַר רלדןתוו ל תֶכָלְל ְךיִגיעְּב רֶׁשיַהלָּכ-לַא
 | = בֵׁשיַו הָתּפְצִּמַה טיב הֶיְלדְדלָא ּוהיְמְרִי אָבּיַ ּהֲחַלׁשִו
 ,} = יםיליחה ירְׂש-לְכ עָמשִיוז פ :ץֶרֲאְּב םיִרֲאְׁשִנַה םַעָה ְךֹותְּב ותֲא
 :| רי יהלרְג"תֶא לבְּבידְלמ ריַפַהיּכ םהיִׁשְנַאָו הָמֲה השב רֶׁשֲא
 || = ץֶראָה תַלּדמּ ףָטְוי 'םיִׁשנְו םיֵׁשָנֲא ותא 'דיַמְפַה יֵכְ ץֶרָאְּב "םקיחא
 | | ילאַעָמְׁשְיְו הָתָפְצִמַה הָיְלדְּגְלֶא ּואָבַיַו * :הָלָבָּב ּוְלגָהדאְל רֶׁשֲאיַמ
 יפועויִנְב תֶמְחְנַּתב הרשו ַחָרָקייַנְּב 'ןָתָנֹויְ נתי ּוהָיְנַתְנןְּב
 היל הל עבְׁשּיופ :םֶהיִׁשְנֲאְו הָמַה יִתְכַעָמַהד ב והְיְזיִ יִתָפַטִּגַה
 םיִָּשַּכַה ידוכעמ ואְריִתִלַא רמאל .םֶהישְנאְלּ 'ָפָשְַּב םֶקיִחַאְְב

 בי יִננה "ינו :םכל בטייו לָבְּב ךלמתֶא רב ץֶראְב בש
 ןוי ּופְסַא םָתַאְו 'ּנילַא ּואָבְי רֶׁשֲא םיּדָשּכַה ינָפִל דמעל הָּפְצמַּב
 םֶגְויי םָתְשַפְתירֶׁשַא 'םָכיִרֲעְּב ּוָבְש םֶכיִלְּב ּומשְו 4 ץיק

 -תֶא םָהילע as יָכְ .הדּוהיל תיִרָאש / לבבדדלמ תני עְמְׁש
 תֹומְקַמַה-לָּכִמ םיִדּוהיַה לכי ובשיו*י> :'ןֶפָשְָּב' םקְיִחַאְְּב והילד
 ּפְסַאַיַו הָתָּפִצִּמַה ּוהְיִלַדְּגלא "הוה ּואָבִיַו "םֶשדּוחְּדָנ רָשַא

 רש םיִליִחַה יִרָשלָכְו חרק נחי = = דאס הבר יון
 יִּכ עַדָּת עָלָיַה ויִלַא ּוָרְמאִיַנ + הָתָּפְצַּמַה ּוְיְלדְנדלֶא ּואָּב הֶרָשּב
 שנ ָךְתְַהְל 'הָיְנַתְנִֶּב" לאָעְמְשיתֶא יחל ןומָעיִגְּב ףְלֶמי סילעב
 -לֶא רַמָא יֵחַרְקָּבי ןֶנתווְי :'סקיחְּב' ּוהָיְלדְּג םֶהָל ןיִמָאָהאלְו
 ל >6 | 51 'אָה 6[ 15 | %1 6 47%155 689 ףיִדְי | < >65 || + >6, 3" האר
 'גוא (ום 48 1 בוטה) | 5 *>* שק || ל קזפ 1 6 6 ץֶרֶאְּב | 5 6 + 6 מ !סטפ6(?) |

prb lc4 6 | << >6 | 6 * >6 | *ל >6 | < >6 | 7 * 6 ליחַה || ל 6 | =  
 6 ודיקפינ | % 6 םֶהיִשְנּו | << >6 || * 6 הֶלְגָה | 8 * 1 6 65 'משי || * 41 6 5
 667 28 25,23 || 5 1 6 68 351155 66 jg“ | %1 6% 6 (35796 יִפיִע אע יפוע 6
 ו( |שש6 | g *°>6 cf 2R 25,24 || ל 6 יִדְבַע יִנָּפְמ; 1 ₪ יִדְבַעְמ 23
 25,244 || זס * ינא >60 | * 6 םֶכיִלַע | 51 קט 6 6 םיִרֲעְּ | זז * 6 ץֶרֶאָה |
 5-5 >6 || 12 5 >6 || ל-ל גם 6 קס 'הילדג; זמ 4 | 14 * 6 ךיִלֶא || לל >6|
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 -ןֶּי לאעֶמְׁשִ-תֶא הָּכַאָו אָג הָכָלֲא 'רמאל הָּקְצַמַּב רָתַּפַב ּוהָיְלַד
 םיִצָּבְקַנַה הָדּוהְי"לְּכ ּוצֹפָנְו שפג הָּכְּכַי הָּמָכ עָרֵי אָל ׁשיֶאְו 'היְנַתְנ
 -לֶא יָיִחַא-ןֶי ּוהָלַדְג רֶמאויֿ :הָדוהְי תיִרֲאש הָדְבְְֲךלֲא
 -ילֶא רָב הָתַא רֶׁש"יכ הנה רַבּריתֶא יִשְעּת-לא יְִקְּב' ןֵגָ
 פ  ולאֵעֶמְׁשְי

 "עֲמְׁשיִלָא-ןְב הָיְנַתְנדוְּב לאֵעֶמְׁשִי אָּב יֵעיֵבְׁשַה ׁשֶדָחַּבויָהְיַוי 41
 -ןָבי ּוהיְלַרָנ"לָא וָּתַא םיִׁשְנֲא הרשע יּדְלַמַה ירו הָכּולָמַה עַרּזִמ

 לאעְמְׁשִי םָ:'הּפִצַּב רח םָחָל םֶׁש ולְכאַַו הָתָפְצִמַה 'םקיִחא
 ךןֶבי ּוהָיְְִּ-תֶא ויו ותא ּויָהְרָשַאיםיִשְנַאָה תֶרָשְעְו "הְָנַתְְְּב
 :ץֶרָאְּב לָבְּבּדָלִמ דיִקְפַה"רֶׁשִא "ותא תָמָיַו בֶרָחּב ןֵפְׁשְְּב םָקיחַ
 "יתֶאְו הָפְצִמַּב ּוהָיְלַדְנ-תֶאי ּוָתִא ּויָהרָׁשִא םיִדּוהיַה"לְּכ תֶאְו
 :ילאעָמְׁשִיהָּכַה הָמָחְלִמַהיֵׁשְנַא תֵאי םֵׁשּואְצִמַנ רש םיִדְַּכַה
 ואביו 5 יִעָרָי אֶל שיִאְו ּוהָיְלַדְּנ-תֶא תיַמָהְל יִנָשַה םּיַּב יֶהָיו+
 ערק ה לג שיא מש ןורמשמו ולׁשמ םֶכָשִמ םיִשנַא

 יהי :הכבג דלה יףלה יה םתארקל הגנו לאעמשו
 יִהְיַול :םֶיִחְַרַב' ו ּוהְיְלַרְנהלא ּואְּב םֶהיֵלֲא רֶמאיַו יםָתא שנפ
 רובה 'ּךוָתלֶא יהָיְנַתְְּב לאעַמְשְיי םַטָתְׁשִַו ריִעָה ותא םָאּובָּ
 ּוָרְמאיַו םָּבדּואַצְמִנ םיִשָנַא הָרָשַעַו :ּוּתִארְשַא םיִשָנַאָהְו אּוה

 םיִרעָשּו םיִטֶח הָרָשַּב םיִנמטמ וגל" ׁשיְּכ ּונֲמִּת-לַא לאעֶמְׁשִלָא
 ךילָשה שא רובַהְופ :םֶהיָחֶא ךֹותְּב םָתיֵמֲה אָלְו לְֿחִיַו שָבדּו ןָמְשְו
 והילַרְג-ריְּבי הָּכַה רֶׁשֲא יםיִׁשְנֲאָה יֵרְנְילְּכותַא לאעֶמְׁשִי יםש
 אָלַמ ותא לארשיזדלמ אָשָעַּב יִנָּפַמ אָסֶא . ב הֶׂשֲע רֶׁשֲא אּוה
 תיִרֲאְׁש-לכיתֶא לאָעמְׁש*ויּבׁשו 10 :םיִלְלֲח ּהְינַתְנ ב לאעֶמְׁשִי
 םיִרָאְשִּנַה םַעָהלָּבדתֶאְו למה תוָנְּבְ"תֶא הֿפְצַּמַּב יִרָשָא םַעָה
 15 ל >6 | < >6 || 16 <> >6 || ל >6 || * 16 א שת 0 הָשַעָּת | %6 לע|
 ,Cp 4r 1° 6 הֶׂשֲעלַא 3 לאָעָמַשְי | ל >6 ₪ 2 2525 | = <6 | % >6 |

bt >6A, prb add (in 4 1c S°gY ing?) | 3 °° add C6) |° 6+2° <6 ||  
>S | § lc Vrs WH GPx caAnuלָּכ | = >6 (19%155 טופ תֶאְו | 4 = - 

 6422 cokwy | 6 ** >6 | לל 4 6 6 | Sl?c6 םיִכְלה הָּמַהְו | 1
 c 14MSS mo | >> <6 | 1 <6 | 7 *°>6, ins prbc S םֶכיִלְשַיַו 9 |
 ל ךות >6 | = >6 | 86םָש | 9 >5( | >6 | < 16 6 לדג רוב |
 6-4 >6 | זס * 6 בָשיִו | = % םיִרָאׁשָנַה םעָה"לָּכ | < MSS ז1c m 6 -תֶאְו |
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 םקיִחַאְְְּב ּוהָיְלדְּנְתֶא םיִתְּבטבר ןְדֲאָרּוְבְג דיִקְפַה רֶׁשֲא "הָפְצַמַּב
 פ :ןומע יִנְּבִלֶא רֶָבַעַל ְּךֶליו 'היְנַתְנ"ןְּב לאָעֶמְׁשִי םֶּבׁשִי
 הָעְרָה"לְּכ תא ּוִּתִא רֶׁשֲא יםילְוחַה ירְׂש"לָכְו חרָקָּב ןֵגְהֹוי עַמְׁשַני
 ולו יםיִשְנאָהלֶכתֶא וחקיו + :'הָיְנַתְְּב' לאָעְמִָי הֶשָע רשא
 ירֵׁשֲא םיָּבַר םימד לֶא ותא ּואְצְמִיַו 'הָיְנַתְבְןִּב לאעְמשיְע" םָחְלַהְל
 | ֶּב' ןָנמּוְתֶא לאעְמָשָיתֶא רשא םֶעָהלּכ תּואְרְכ יִהְיוּ :ןועְבְנְּב
 | םֶעֶה"לָכ ּוּבֹסיו' יי :'ּוחֲמְׂשִיו וָּתִא רֶׁשֲא 'םיִלְיחַה יִרָשילּכ תֶאְו "סרק
 | :"חרקןּב ןנחוודלא "וכלי ּובְׁשיו יהְָּצִּמַהְִמ לאַעָמְׁשִי הָבָש-רָשַא
 - "לָאְדְלנ "נסו יִגְּפִמי םיִשְנַא הָגמָשִּב טָלְמנ יהיְנַתְנ"ןָּב לאעֶמְׁשְי5
 -רַשַא 'םיליחה יִרָשלְכְו חרק ןנֶחְי חקיני5 ס :ןֹומע יִגְּ
 הָיְגַתְנְָּב לאָעְמָשְי תֶאמ בישה רַשא םֶעָה תיִראָשִלְּכ תֶא ותא
 הָמָחְלִמַה יִשְנִא 'םיִרָבְנ סקיִחַאְְָּב הָילדְּנ-תֶא הָּכַה רח הָּפְעִּמַהְִמ
 יתּוְְְּב בְשִיַו ּוכְלַיַנ יז :ןִעְבְּגִמ בישה רַשא םיִסְרָסְו 'ףִטְו םיִשָנְו
 םיִרְשּכה יִנָּפִמ :םיָרְצִמ 'אֹובָל תֶכָלָל םָחָל תִיּב לֶצֶארׁשֲא 'םָהֹוָמְּכ
 "ןּבי ּוהְיְלַדְג-תֶא יהיְנַתְנְַּבי לאעָמְׁשִי הָּכַהיְכ םָהיֵגְפִמ ּואְרַי כ
 פ | = יץֶרֶאְּב לַבָּבידָלְמ דיִקְפַהרֶׁשֲא יםָקיִחא

 -ןָּב .הָיְנזיִו "חרֶקְְּב  ןֶנֶחְיְו 'םיִלָיְחַה יִרָשלְּכ ּושָנִיִוי 2
 איבָּנַה ּהְיְמְוהלָא "ורמאיו 2 :לודְגדַעְ ןטקמ םַעָהִ לכו יהיעשוה
 .. ... ין דַעּב א הָוהְלֶא "ונע nek Agee ּונָתָּנִחִת ו

 | ננה יִתְעמְׁש יהיִבָנַה והָימְר םָהיִלַא רָמֲאו :השעב רשא רָבִּדַה
 הָנעִיײרְׁשַא רבה הָיָהְו םֶכיִרְבְדְּ ָכיַהְלֶא הָוהי"לֶא לֶלַּפְתִמ

 -לָא ורְמִא הָמַהְוי :רַבָּד םָּכִמ .ענֶמָאדאל םֶכָל רינַא יםָכְתֶא הָיהְ

b- sd 2 |ו טו ג דד |  ff>6, nonn MSS06 /  
 55 6 ומע | 5 1 6 6 דלע | %>6 | 13 ** >6 | * לכ >6*א || < 6 ליִחַה |
 4 6 || 14 5 >6 || ל >6 | 5 >6 || 1ף *% >6 | לל >6 | 16 *% >6 | ל 6
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 ar עֶר"מֲאְו במי :הָשענ ןַּב ּוניִלא rust הָוהְי 5

 לאו יחרקרכי cd אקו .התימרולא הָוהִי"רַבְד יה םיָמ
 רָמאו :לודְנ"דֲעְו ןטָקִמְל םעָה"ילְכְלּו ותא רָשַא 'םיִלְיַחַה ירָשילָּ
 AN ליִפַהְ ויִלֶא יתא םָּתְחַלְׁש רֶשֲא לאְרְשי יהלֶא הָוהְי רַמֲא"הכ | םהילא

 אלו םֶכְתֶא יִתיָנָבּ תאֹוַה ץֶרָאְּב בָשת יבּוׁש-םָאופ :רינפל םֶכְתַּנְחִת
 רֶׁשֲא הָעְרַהילֶא יּתְמָתְנ יִּכ שוּתֶא אלו םֶכְתֶא יִּתְעַטְנְו סָֹהֶא
 ויִנָּפַמ םיִאָרי םָּתַארֶׁשַא לבב ּךְלִמ יֵנּפִמ אתא :םֶכָ יִתיִשע
 ליִצַהְלּ םֶכְתֶא עישוהל יִנָא םֶבְּתַאהיִּכ הָוהְידםִאְנ 'ּונָּמִמ ואְריִתְדלא
 יטָכְתֶא ביִׁשָהְי יםָכְתֶא םֵחְרְוי םיִמֲחַר = ןתָאְוי ודי םֶכְתֶא
 יֶתְְבְל תאזַה ץֶרָאְּב בֵׁשְ אֵל םָּתַא םיִרָמָאדַאְוי :םֶכְתַמְאלֶא

41 

 רֶׁשֲאי אֹובְנ םִיַרְצִמ ץֶרֲא יִּכ יאָ רֹמאָלי4 :םֶכיֵהְלֲא הוהְי לוקְּב עמש
 םֵׁשְו בַעְרְגְאל םֵחָללְ עַמְׁשג "אל רפוש לוקו הָמָחְלַמ הָאְרְנְאָל
 הָוהְי רַמֲא-הּכ יהָדּוהְי תיִרֲאְׁש הָוהְי-רַבְד ּעָמְׁש וכל יהָּתַעְו5 :בשנ

 'םְצִמ אבל םֶכיִנּפ מת יש םָתַאסא 'לֲארְשִי יהא תֹואבְצי
 יםש יהָּנִּמִמ םיִאָרְי םֶּתַא רָשַא בֶרָתַה "הָתִיָהְוי5 :םש רּוְגְָל םֶתאָבּו
 יבש ףנמִמ םיִנֲאְדוםּתֲא-רֶׁשֲא בֵעָרָהְו םִיָרְצִמ ץֶרָאּב םַכְתֶא גיִׂשַּת
 -רֶׁשֲא םיׁשְנֲאָה"לְכ יּווָתְיְויז ּותָמְּת םָׁשְו ִיָרְצִמ םֶביֵרֲחֲא 'קָּבְִ
 יבַעְרַּב בֶרָחַּב ותומי םׁש רוגל םִיַרְצָמ אול םֶהיִנּפ-תֶא ּומָׂש

 41 דו+

 איִבַמ יָנֲ רשא הָעְרַה יִנָּפִמ טיל דיִרָש ה היה ירָבּדְבּ

 םֶכְָבְּב ל" יִתָמֲח ְּךַתִת .םלָשרְי יבׁשי-לע יִתמח פאי
 -תֶא דֹוע ּואְרְת"אָלְו הפְרָחלּו הָלָלָקַלְו משלו הלֲאְל םֶּתיִיָהְו םִיָרְצַמ

 בד+צ

 ואָבְתְַלֶא הָדּוהְי תיִרָאָש םֶכיִלְע הוהְי ירַּבְפ :הֶזַה םּוקֶמַה
 5 ל 6 תלָשי | 6 * 6 םאְו | * סי ּונחָנַא אל ָססיונַא | < 3*% | ץ 68 הָיָה |
 8 | ל >6 (6*ג = 4) | < 6 לִיַתַה | 4 כ6 | 1-לָאְו | 9 >6 |
 זס * >8; 1 6 666 בושי | * 1 לע (6) | זז * 8% 41 6 6 | ל 65 םֶדיָמ | 2 1
 6 639 םֶכיִּתִמַחרְו | < 5 6 םֶכיִתוביִשַהְו 'גט םֶכיִּתְבַשהְו | 14 **>6 | לל 4

pol1 6 6 אלו | 15 * >6 || * >8 || <** סצס 61 6 6 | %-% 41 6 6 | < >63 |  
fe6 6 'צמ"לָא |61 הָיָהְו | * 6 ָהיִנָּפִמ | < >6 || 5 6 ויְנָּפִמ | < <60 |  

 5 ףלְרָי || 5 1 כז 6 9 'ִמְּב | ל 1 הָיָהְ | ל 6 + םיִרָנַהדַלָכְו טז םיִדְנַה 6( 43,2 [
 5 6 ּומָּתִי | %16 63% 'ִבּ (je alc GA 6 טיִלָּפ שיא | 18 ** >6 || ל-ל 1

 6 6 | 10 *1 קזפ 6 264 רֶבְד הָז



 | | 720 הימרי 43,10—42,20

 | רבב יבעֶרְּב ברח ייפ עדת עֶדי הָּתעְו>י :יםכילַא ינתלש-רָשא
 "ה 48 :םָׁש רוגל אובל םֶּתְצַפִח רֶׁשֲא םוקָמַּ לתומת
 | = "םהיִהְלַא הָוהְי ירָבְּדדלּכתֶא םעָהילָכלֲא רב ּוהָיִמְר תולַכְּ
 || ם :הָלֶאָה םיִרָבְּה"לְּב תֶא םהיִלא 'םֶהיִהְלֶא הָיהְי חְלש רשא
 < יםיִדְַה םיִשָנַאָהלְ חרֶקְרּב ןָנְּויו יהיעשוה-ןֶב הירזע רָמאיִוי
 | ניהל הָוהְי חלש אל ירֵּבַרְמ הָּתַאי רֶתָׁש והמרד יםיִרְמֲא
 | | ּךְתֶא תיפמ הּירְְְּב ץּורְּב יֿכ5 :םָש רנָל םָרְצַמ ּואָבַתְאְל רמאל
 || ּונֲתא תֹולְנַהלּו ּונתא תיַמָהְל םיּדְׂשַּכַה"דִיְב ונתא תֶּת עמל ּונָּב
 | לוק םעֶהלְכְו יםיליחה ירש" לָכְו יִחְרקְּב ןְנָחֹוי עַמָׁש-אָלְוּ :לָבְּב

 | "םילנחה יִָשלָכְו יחרקְּכ" חוו חקיר+ :הדוהו ץֶרְב תבל הי
 !| = רּוְנֶל םשִדּוחְַּנ רָשַא םִיוּגַהְלֶּכִמ" ּובָשְדרָשַא הָדּוהְי תיִרָאָשלָּכ תֶא

 | | יתנּבתֶאְו *ףטההתַאְו" םיִשָּנַהתֶאְו םיִרָבָּנַה"תֶאéé :יהָדּוהְי ץֶרָאְב
 || -תֶא 'םיִחְּבַמ-בר' ןֶדאָרּוּובְנ חינה רַשַא ׁשֶפּנַה"לּכ תֶאְו מה
 || ב ךורָּבדתֶאְו איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי תַאְו ןַפָשְְּ םקְיִחַאּ ּוהְיְלְַּ
 = "רע ואבו הָוהְי לּוקְּ ועָמש אל יִּכ םִיֹרצַמ ץֶרֶא ּואבינז :ּוהּיִרְג
 ס :סֲחָנַּפְחַּת

 " םִיִנָבַא "ףֶדְיְּב חקפ :רמאַל סָחנַּפְחַתְּב והיִמְריהלֲא הוהְי-רַבְד יָה
 = םָחְנַפָחַתְּב הֶעְרַפתיִב חַתָפְּב ירשא יל טל םּתְנַמְטּו תולדג
 | 4 הָוהְי רמָאזהּכ יםָהיִלַ ָתְרַמְאְו :םיִדּוהְי םיִשְנַא יניִעְל

 הוד
 ו -תֶא הַטָנְו יִתְנַמְמ רֶׁשֲא הלאה םיִנָבָאְל לעממ ואָסְכ ייֵּתַמִׂשְ
 19 « fitlc 6+ AY] || =< >6; prb add || 20 * 0 םֶתיִעְתַה; 16 6 םֶתַעְרַה|
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 = 6>5| <>6|| %>6|| 22 **>6 | *16 טופ 'ִבּו | 416 6 | %6/17* | 00 43, 1
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 = 6 6 רמאל | << 6 61 6 6 | 11 6 6 ּוניִלָא | 4. 5 ** >6 | * 6 לָיָחַה | 5 = 6
 - תסתnisi אב וגל || 6 6 א. ד6 גסוח6 566 6%55 5" שמחוש | ל 3 תיִּב |
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 < %16 68 םָשו | < 1 קזמ 6 6* ָּתְנַמט.



JEREMIA 72143,11--44,ו1  

 תל תל רֶׁשֲא םִיָרְצִמ את הָּכַהְו האָבּויי :םָהיֵלֲ ורוָרְפַׁש

 ערה הטעי רֶׁשֲאַכ םִיְָצִמ ץרָא-תַא הָמְעְו יםֶבָשְו םפָרׂשּו יםינצמ |
 רָשַא" שָמָש תיִּב תּובְצַמדתֶא רַּבָשְוי :םולְשְּב "םשִמ אָצְיְו ודְנּבתֶא
 2 יםיִרְצַמ"יַהְלֶא יתָּבתֶאְו יםירְצמ ץֶרֶאְּב

 םיִבָשְוַה םיִוהיַהלּכ ילֵא ּוהימרלֲא הנָה"רֶׁשֲא יְהִי 4
 סיִרְתַפ ץֶרֶאְבּו ףנָכּו םָחְנַּפְחַתְבּו ְנַמְּב 'םיבׁשְיַה םִיָרְצַמ ץֶרָאְּב
 דלָּכ תֶא םֶּתיִאְר םָּתַא לֵאָרְׂשִי יִהלֲא יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָאהְכ* :רמאל
 ּהָּבְרֶח 'םָּגַהְו הָדּוהְי רעיל לעְו םלְׁשּוי-לע יִתאָבַה רַשַא ּהָעְרֶה
 יִנָסיִעְכַהְל י רשע רֶׁשֲא םֶתָעָר יְגָּפִמי :בשוי םֶהָּב ןיאו יהֶַה םויה*

 םּתַא הָמָהי 'םודְי אָל רָשַא םיִרֲחֲא םיָהלאַל בעל רָטקל תֶכָל
 - לָׁשְו םיִּכְׁשַה םיִאיַבגַה יֵדָבע"ילְּ"תֶא םֶכיֵלֲא חַלְׁשֶאְו :'םָכיֵתְבַאו
 אָלְופ :יִתאַנָׂש רֶׁשֲא תאּזַה הָבעֵּתַהירַבְּד תַא ּושַעְת 'אָנְלַא רָמאָל
 םיהלאל רַטק תל םֵתְערַמ בּושל םֶנְזָא-תֶא והאל לעמש
 םֶלשּורי תוצָחְבּו הָדּוהי "יִרָעֶּב ּועָבִּו יִּפַאְו יִתְמַח ךִּתַתַ< :םיִרְחַא
 ּהָוהְי רמָאהַּכ התעוו ם :הַּה םִּכ 'הממשל הָּברָחְל הָניִיַהּתַ
 -ילֶא לוד הָעְר םישע םֶּתַא המ לֲארְׂשִי .יהלָא" תֹואָבְצ ייל
 יִתְלַבְל הָדּוהְ ְּוּתִמ קְנויְ ללוע הָשאְושיִא סל תיִרכַהְל םֶכָתְשְפִנ
 םיהְלאל רק םֶכיִדִי "יֵׂשֲעַמְּ ְנחיִעְכַהל* :תיִרַאְׁש םֵכָל ריִתֹוה
 תיִרָכַה ֹןעַמְלי םֵׁש רוגל םיִאַּב םָּתַא-רַׁשַא םִיַרְצַמ ץֶרֶאְּב םיִרֲחַא
 יםְּתְחַכְׁשֲהפ :ץֶרָאָה ייוג ילָכּב הֿפְרָחְל הֶלְלְקל םֶכְתּויה ןעֶמְל םַכְל
 תֶאְוי יויַׁשְנ תּועָר תֶאְו הָדּוהְי יכלַמו תועְר"תֶאְ םָכיֵתֹובֲא תֹועְר"תֶא
 תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי ץְרֲאְּב ּושַע רׁשֲא יםכיִׁש תַעְר תֶאְו" :םָיִתַעְר
 יָתְרּותְב וָכלַהְאלְ ארי אֶל הֶּנַה םויַה דַע יּואָּכְ אלס כשר
 -הְּכ כָל ס :'םֶכיִתוְבַא ינָפל" םֶכיִנָפל יִּתְתְנרֶשַא יִּתְקְחְבּ
 זס ' 0 ּוריִרָפָש א ורו-- | זז 16 0 אָבּו | ז2 * 1 6 63% תיִצָהְו | ** 6
 םֶהיֵהְלֲא || < + 1 וממש | 5 >6 | 13 ** 6 ןואָּב רָשַא | ** 6 םֶהְיִּתָּב 3* תיִּב
 םֶהיֵהֹלֲא | Cp 44, r°1 prb by |« 58 'ַהְו | < >6 | 2 * 6 | ל זמ 41 6 6 |
 5 86 הָּגַהְו | %1 6 6294 תבָרַח | < ₪ 61 6 6 | 3 * 41 6 6 | * 6 םֶּתְעַדִי |
 © 6; קזפ 808 | 4 * לכ >6 | ל אנ >6 | 6 * 6 יִרָעָשְָּב | Ic Vrs" ל |
 7 * dl c םספמ 1155 טמפ | ** >6 | 51 דלע (6) | 8 * 63 ף0%155 3 הָש-- |
 5-ל פזפ 860 6 7 ([ םֶכָתֶא 'ה cf 63( || * םסתמ 2155 לכְל | ף * 6+םֶּתַא |
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  A4,12—22הימרי 2

 רְכַהְלּ הָעְרְל םֶכָּבי ינַּפ םָׂש יִנְנַה לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תֹואָבְצ הוהְירֿמָא
 | םֶהיֵנַפ ומָשְרָשַא הֶדּוהְי תיִרָאְׁש-תֶא ו יהָרּוהְידלָּכתֶא
 | בָרָחּ לפי םִיָרְצַמ ץֶרָאְּב ילל ּומָתְו יש רוגל םירְמץְרֶא אוב
 / 'הְלֲאל ּיָהְו יֹותָמִי בֵעָרָבּו בֶרָתַּב לּולג-דעו ןטקמ ּומַתְי בער
 כ ץֶרָאְּב יִבְׁשיַה לע יּתְדְקָפּוי + :הָפְרַחְלּו הללקלו המשל
 | טיִלַּפ הָיְהָי אֹלְויּצ ירבו יבֲעְרְּב בֶרֲחַּב םֶלָשּורילע יִּתְדְקְּפ רֶׁשֹאַּכ

 !ויבּושְלַו םיבצמ ץֶרְָּב יםָׁשירנְל םיִאּב היתה תיָרֲאְׁשִל יירש
 | םָׁש "תָבָשְל בּוׁשָל םֶשְפַנדתֶא םיִאָשִנְמ הָמָה-רָשַא הָדּוהְי ץֶרֶא
 | םיִשָנַאָהְלּכ ּוהיִמְריתֶאּונעיויפ ם :'םיִטְלָּפדִא יּכ ובּושי-אל ייּכ
 / יתוָדְמְעֶה םיִׁשָנַהלְכְ יםיִרֲחַא םיִהלאָל" םָהיֵׁשְנ תֹוָרָטקְמחיְּ יעדיה
 :רמאל יסורְתַפְּב םִיַרְצַמ-ץֶרָאְּב םיִבְׁשַה םַעָה"לָכְו לדג להק
 לוז :ּךיִלֶא םיִעָמש ּונָניִא הָוהְי 2 ונילא תְרבדרְׁשַא רֵבְּרַהיֿפ
 | םִיַמְׁשַה יתָכלמל רטקְל ּףניֿפמ .אָציײרׁשֲא ורְבְּדַה-לּכ"תֶא הָשענ השָע
 = ּוניִרָשְו ּוניבלמ לניתבָאו ּונָחנַא ּוניִשע רֶׁשֲאַכ םיִכָסְנ הל"ה
 = אל הָעְרְו םיִבֹוט הָיָהַנַ .םָתַל-עַּבשגו םֶלשּורי תֹוצֲחְבּו הָדּוהְי יִרָעְּב
 ב הלְְךִהְו םִיַמׁשַה יתָכְלְמְ רָּפְקְ ּונְלַַח זַאדןִמּו8 :ּוניִאָר
 | יתָכְלְמְל יםירָטקִמ ּונָחְבַאדיִכְוי ּונָמּת בָעָרָבּו בָרָחַבּו לכ ּונְרְקָח
 = םיִנָנַּכ ּהָל ּונישע ּוניִשְנַא יֵדעְלַּבִמַה םיָכָסְנ ּהָל יפלו םיִמָשַה
 "= םעָהַלָּכדלֶא ּוהיְמְרִי רָמאַנ>פ ס :םיִכְסְנ הל ּךּהְו יהֿבצעַהְל
 | :ירמאל רֶבְּד ותא םיִנעָה יםַעַהדלָּבלַעְ םיִׁשָנַהילֲעְו םיִרָבְּנַהילֲע
 | םֶָשּורי תוָצְחְבּ הָדּוהְי יֵרְעְּב םֶּתְרַטְק רֶשֶא ירָטקַההתֶא אָלַהְיי
 < הֶוהְי רֶכָז 'םֶתא ץֶרֶאָה םעְו םֶכיִרָשְו 'םֶכיִכְלַמ םֶכיִתובַאְו םָּתַא
 < םכילְלעמ עָ יִנָּפִמ תאָשְל דול ההְי לכּוידאלְו>= :ובל-לע הָלעתו
 | הָללְַלְ הָמׁשְלּו הָבְרַחְל םֶכְצְרַא יִהְּתַו םֶתיִשע רשא תֶבַעְּפַה "יְנּפמ
 ד 5% >6 | ל-ל <6 | 12°56 | 1 6 +רַשֶא תיִרָאש | < 6 ּולָפִנ 8 ּותַמּו
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c 68זמ 41  pורָמָא םיִשָנַהְו 6 5) || * 16 5 תור-- | < 61 17* | 1ְּךֵסַהְו |  
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44,23—45,3 JEREMIA 723. 

 םֶתאָטַח רֶׁשֲאֹו םֶּתְרַטק רָשַא יִנָּפְמִי :הָּזַה םייַהְּכ ישי ןיֵאַמַי
 אָל ויָתוְדְעְבּו ויָתְקְחְבּו ֹוָתָרְתְבּו הָוהְי לוק םֶּתְעַמָש אָלְו הוהיֵל

 רֶמאינ*י = פ | :יהָזה םויכי תאזַה הָעְרה םֶבְתֶא תאָרק פילע םתְכלַה
 הָדּוהְילָּב' הָוהְיְדרַבְּד ועָמש םיִׁשָנַה"לְּכ לֵאְו םָעָה"לָּכ-לֶא ּוהיְמְרַי
 :רמאל לַארׂשִ יָהֹלֲא *תּואָבְצ"הוהְי רַמָאְדהְכ5 :"םִיִרְצַמ ץֶרָאְּב שא
 הׂשֲע מאל וםתאָלִמ םֶכיִריִבּו םֶכיִפְּב "הְנְרֶּבִדִּתַו 'םֶכיִשְנּו םָּתַאי
 ּהָל הל םיִמשה יתָכְלִמל רָטְקְל 5 ונרדנ רשא ּוניִרָדְנ"תֶא הָׂשֲעַג
 :יְכיִרְדנ-תֶא הָניֵׂשעֶת הֶשַע יםָכיֵרְדנ"תֶא יהָנֲמיִקְּת םיִקָה םיִכְסְּנ

 םִיָרצִמ ץֶרָאְּב םיִבְׁשיַה הלתהירלְכ הוהְי-רַבְד ּועָמָש ןכָל5 4
 ו"אָרְקְנ ימש דוע הָיהְידַא הָנהְי רָמֶא לודָנַה יִמָשַב יִּתְעַבָשַנ יִנָנַה
 :םִיָרצִמ ץֶרָאלָכְּב' הוה ינֹרֲאדיַח ירמא "הָדּוהְי ׁשיֶא"לָכויֵפְּב

 רׁשֲא הָדּוהְי שיא-לָכ ּומַתְו הבוטל אָלְ הערל םָהילע דָקֹׂש יִּנְנָה7
 -ןְמי ןּובְׁשִי בֵרָח יֵטיִלְפו5 :םֶתֹולְבידע בֵעָרְבּו בֶרָחַּב םִיָרְצִמץֶרַאְּב

 הָלּוהְי תיִרֲאְׁילְּב ד יפְסִמ יִתְמי הָדּוהְי ץֶרֶא 'םיִרְצִמ ץֶרֶא
 :יםַהַמּו יִּנָמַמי םּוקָי יִמדרַבְּד םָש רּוְנְל םיִלָצַמ'ץֶרֶאְל םיִאְּבַה
 הָּנַה םֹוְקמַּבי םכילע נא דקְפדיִּכ "הָוהְידסֶאְני תואָה םכל"תאזְ>
 רֵמֲא הב 2 :הערל םכילע ירבד ּומּוקְי םוק יִּכ ּועְדִּת עמל
 דִיִבּו ויָכְיֲא ךיְּב םיָרצִמיְּדלַמ עֶרפָח הֹערּפ"תֶא ןַתֹנ יִנְנַה הוה
 רַצאְרְדְכּוְבְנ דִיְּב הָדּוהְידְּדְלִמ ּוהיקְרִצ-תֶא יִּתַתָנ רֶׁשֲאּכ וׁשְפנ יׁשְקַבְמ

 ו -
 ובְתְכְב הָירְְַּב ְךורְּבילֶא איבָּנַה ּוהָיִמְִ רֶּבד רש רֶבְּדַהי 9
 םיָקִהיִ תיבה יהָנְׁשַּב והְיְמ יּפִמ ירַפַסדלַעי הָּלֲאָה יקרא

 יָבאָכַמ"לע ןונְי הוה סי 5 אָנְיא ירכא ור דל
dlc6s| 122 ** >6 | 23 "* >6 | 24 * לכ >6 || לל >6 | 25 * >6 || ל  
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 הימרי 46,10—45,4

 = רַמָא הָּכ ויָלֵא רמאתוהָּכ :יִתאָצִמ אל 'הָחּונְמּו יִתָחְנַאְּב יּתְענָי
 5 הוה

 =  שתנ יִנָא יִּתְעַטְנרׁשַא תַאְו סרה יֶנֲא יִתיִנְּב"רְׁשַא' הָּגַה
 הוהָי-םֲאְנ רָשב :לאיה ץֶרֲאְה"לְכ-תֶאְ

 לָבדלַע הַעַר איִּבַמ יִנְנֶה יפ יׁשקַבִּת-לַא תל לשבת הָּתַאְופ
 מ :םְׁשדלת רֶׁשֲא 'תֹוְמְקמַה-לָּכ ל לעי לֶלָׁשְלְךׁשְפנײתֶא יָּבְל יִּתַתָנְו
 :יםִיֹוּנַה"לַע* איִבָּנַה ּוהְיְמְרי לא הָוהְי"רַבָד הָיָה רֶׁשֲאי 46

 תֶרּפירַהְנ"'לע הָיָה"רְׁשַא םִיַרְצִמ למ יוכנ העְרַּ ליה-לע םִיֹרְצִמְל*
 תיִעיִבְרָה תַנְׁשְּב לַּבַּב ְךֵלַמ רצאָרְדכּוִבְג הָּכַה רֶׁשֲא ׁשֶמְְּרכְּב
 < :הָדּוהְי למ ּוהָישאיב םיקיוהיל

 :הָמחְלִמל לשְנְּו הָּנַצְו ןֶנֶמ 'ָּכְרעּ
 םיִעְבוְכַּב 'ּוְבְצִיִתֶהְו 'םיִׁשְרּפַה יולעו םיִטּוּסַה ּוָרְסֲא

 :יתוְניְרסה ּושְבַל .םיְִמְרֶה קרט
 נּתַּכִי םֶהיִרוְּבִנְו רוחא 'םיִגוסְנ םיִּתַח הָמַה "יִתיִאְר עמ

 = :הָזהְיםאְנ ביִבָּסִמ רוגָמ וָנְפַה 'אָלְו וס יסונַמּ
 רוּבִנַה טלַמהלַאְ לה סוגי

 :ּולָּפְנְו לש תרפירַהְ ךי-לע יהָנּופְצ
 :יויִמיַמ ּוׁשעֵּנְתִי יתֹורָהּנַּכ הָלעַי רֹוִאיַּכ הָזְיִמ

 רַמאיַו יםִוָמ ּוׁשְענְתִי תֹרָהנְַו הלעי רָאיכ יםִיַרצִמפ
 :"הב יבש רע הָדיִבא 'ץראהַסַכַא ּהָלעֲא
 םיִרובְּגַה איו ברה .ָּלְלהְתַהְ םיִסּופַה ולעפ

 :תָשָק יכְרָ "שפת םילולו ןנָמ יֶפִת טופו ׁשּ
 .ריִנְָמַקְּנַהְל ּהָמְקְנ םֶני 'תֹואָבְצ יהָנהְי נדאל" אּוהַה םויִהְוי
 םֵמְּדִמ הָתְוָרְו הָעְבָשְו 'בֶרָת הָלְכְאְו
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46,11—25 JEREMIA 725 
> 

 | ותָרְּפירַהְניילֲא ןֹופְצ יץֶרֲאְּב 'תוָאָבְצ הָוהְי ינדאְל' חבָז יִכ |
 םִיָרְצִמתַּב תֶגּותְּב יֵרָצ יִחְקּו דָעְלנ יִלָעי
 ְל ןיִא הָלָעִּת 'תּואָפְר יתירה אָנׁשְל |

 ץֶרָאָה הֶאְלַמ ְךָתָחְוצְו 'ךנולק םוונ ּוָעְמָשיי
 ס  :םֶהיֵגְׁש ֶלְפָנ ויָדְחַי ּולָשְּכ רוּבְנֶּב רוָּבְנדיִּ

 "רצאָרְדַכּובְנ אֹובְל 'איִבָּנַה והָיְמְרו"ילֲא הוהְי רָּבְּד רָשַא "רָבְּדַה

 :םְָצִמ ץֶרָאתא תִּכַהְל לבב למ
 יסֲחְנַפְחַתְבּו ףֵנְב ּועיִמָשַהְו לוּדְגַמְב יועיִמְׁשַהְו םִיַרְצִמְבי ּודיָגַהִצ

 :ּיִביִבְס בֶרָח הָלְכָאיִּכ יל ןְכָהְו בֵּנְתַה ּורְמֲא
 ֹופָרֲה הָוהְי יִּכ דַמָע אל יּיָריִּבַא יְףָחְסִנ עמי
 ררָמאיו ּוהַער-לֲא שיִא לֿפָנ-םַּג ילְׁשֹוּכ "הָּבְרַהי5

 :'הָניַה בֶרָח יֵנַּפִמ =נתדלּומ ץֶרָא-לֶא נעלָא A הָמּוק
 :דעומה ריִבָעָה ןואָש םִירְצִמְלַמ הער יםש ּואְרק ד
 ֹוִמְׁש תֹוֲאְבְצ הָוהְי ֶלמַהיםָאְג יָנָאדיַח 8

 :אֹוְבי םִיַּ לָמְרַכְכּ םיִרָהָּב רֹּובָתַּכ יִּב
 םִיִרְצְמתַּ תָבָשוי ל ישע הלוג יל
 ס - :בשזי ןיִאָמ הָתְצְנְו הַיְהְת המשל תני

 :יאָב אָּב ןופְצִמ ץֵרָק םִיָרְצִמ יהָיַפ"הַפְ הָלְגָעִ
 ויָרָחַי וס ּונְּפֶה הַמַה-יםנ יִּכ קַּבְרַמ ו לג *הָבְרְקב הרכש"

 ׁשֶחנַכ הלוק: :םָתְּרְקִּפ "תע םָהילע אָּב "םֶדיִא םִי יִּכ ּודָמַע 'אָל
 ָּתְרַּב5 :םיִצע יִבְטְחְּ יהל ּואָּב תומְּדְרקְבּו וכלי יליחבדיּכ יל
 :רַּפְסִמ םֵהְל ןיִָו הָּבְראַמ גבר יִּכ רֶקָתַי אל יִּכ הָנהְיְדַאְנ ּהָרֶעַ
 תֹואְָבְצ הָוהְי רֹמָאיי5 :ןּופְצדםע דִיְּב הָנַּתַנ םִיָרְצַמתְּב הָׁשיִבֹהצ

 םִינצְמלֲעו העְרפילַעְ לאַּגָמ ןומָא-לָאי דקופ יִנְנַה ילֶאְרְי יהל
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 הימרי 46,26--4 1

 ןכיירחַאו ודב יב is da רעארדכובנ דָיָבו םֶשּפנ יִשְקְבְמ לי
 פ | :הָוהְידִאְג םֶדְקְיַמיִּכ ןָכְׁשִת

 לֵאָרְׂשִי תָחּתִלַאְו בקעְ יִּרבַע א איִּת-לַא הָּתַאז
 יםיבש ץֶרֲאַמי ךעְרז-תֶאְו קוחְרמ ףעשומ יִנְגַה יּפ
 פ :דיִרְחמ ןיִאְו ןנאשו טקֶשְו בוקעי בָשו

 הֶׂשֲעֲא יִּכ ייֵנָא ךְּתִא יִּ הָוהיְדֶאְנ בקע יְבַע איִּת-לַא יהָּתַאפ
 הג הׂשֲעֲא-אל אָ הָמְׁש ְּךיִתְחַּדַה רֶׁשֲא ו םִיּּגַה"לכְּב הלָכ
 ס -- יךקנא אֶל הֶקנְו טֿפשמל יִּתְרַסִיְ

 | םיִּתׁשְלְפ"ילֲא יִאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִילֶא הָוהְידרְבְ הָיָה רָשָאיי 7
 הָוהְי רַמָאוהָּכי : ;"הֶזעתֶא הֵעְרַפ הָכִי םֶרָטְּב

 ףטוש "לחבל ּויָהְו ןּופָצִמ םילע םִימ"הַּנַה
 ּהָב יֵבְׁשיְו ריִע ּהָאֹולָמּו ץֶרָא ֹופָמְׁשִו

 ץֶָאָה בוי לָּכ .לליהְו םֶַה רקע
 יוילְנלַּג ןומַה יּּבָכְרְל שערמ וויִניִּבַא תוסְרּפ תטעש לוקמ:

 :םִיָדָי ןויפרמ םיִנָבְ"לֶא תּובָא ּונְפַהְאָ
 םיִּתְשְלּפלַּכיתַא דוָדָשָל אָּבַה "םּולַהלע+

 רע דיָרָׂש לָּכ ןּודיִצְלּו רֹצְלי 'תיִרְכַהְל
 :ירותְפַכ יאי תיִרֲאְׁש 'םיִתְשְלְּפתֶא" הָוהְו דדש-יכ
 ןלֵקְׁשַא 'הָתְמְרַג הָנע-לָא הָחְרְק הָאַּב
 :יָדונְתַּת יִתְמִירע 'םֶקְמִע תיִראְש

 יטְקְׁשִת אָל הָנֲא-רע 'הָוהיִל בֶרָח וה
 :ימְְו יִעְנָרַה ּךרְעַתלא יִּפְסֶאַה
 ּהָל"הְנצ הָוהִו  "יִטְקֶשַת ךיאז

 ס  ּהָרְעַיםָׁש םִיַה ףיִחילֶאְו ןָלֲתְׁשַאז'לָא
 לארי יהל תֹואָבְצֹי הָוהְי רַמָא-הַכ בָאומְלי 8

..7 -.. 

6 <6 || 27. 28 = 30,10. 11 41 (non 6) | 27 * 6 Dִמִשֵׁב cf 0 30,10 || 
"28 °>6F* | 6+ vb nonn, cf 50,16 || * נה' <6* | Cp 47,1°°>6 °1לע| 

(6) | = >6 || 2 ca 4oMSS Vrs WY | 3 * ₪1 6 0 5-ויתבְּכְרִמ || ל 806 | 

 < 4 * 6 םויָּב | * 6 יִּתְרְכָהְו | =1 cf) 6( םָרְוֲע תיִרֲאְׁש"לָכו ןודיִצְ רצ 6
 |[ = צל 61 | + 6 םיֲָה | 5 16 6 לע | * 6 'רנ | < 6 [ 8 6 6 םיִקָנִע |
 | 6 * >6 | * 63 al הוהי | 7 * 680 טקשּת | * 6 לע ) | 0 48, ** 6
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 םִיָתיְרִק הָדְכְלַג "הֶשיִבה הֶדְדָש יִּכ בְנדלֶא יּוָה
 :"הָּתֲתְו בֶנְׂשִמַה הֶשיבה

 הער היל ָּבְשַח .ןּבְשָחְב באו תלה לוע ןיאי
 :בֶרָח ךְלת ךירחא יפדת ןממ"נ יּגִמ הָנָתיִרְכנְו כָל
 :ליִדָג רָבָשְו דש םִיָנּורֲחַמ הקַעַצ לוקי
 :"ָהיִרְוֲעְצ "הֶקַעַז "ּועיִמָשַה בָאומ הָרְּבשְנ

 יִכָבדהָלְַיִכָבּב תולה הֶלעִמ יב
 :"ועמש רֶבָׁש-תקעצ "יִרְצ םִיַנֹורֲח דָרּומְּב יִּב
 :רָּבְדמַּב ירעֹורֲעַּכ יהָנְיְהִתְו םֶבְׁשְפַנ ּוֵמְלַמ ּוסנ5

 יִדָכְלִּת ְּתַאםנ ְּךיַתּורְצֹואבּו ייׂשעֶמְּ ךַחָמַּב ןעַי יֵּכ

 יְְּחַי ויֵרְְׂו ויָנֲהְכ | הָלֹנַּב ישימכ אָצְְו
 דָמְׁשִנְו קָמעָה דבֲאְו טְלְּמִת אֵל "ריִעָו ריִעלָּכ"ילֲא דש אביו
 אָצַּת יאָּצָנ יִּכ בָאֹומָל יץיִצּונְּתפ :הָוהְי רָמָא "רֵׁשֲא רשימה

 :ןֵהְּב בֵׁשֹי ןיאמ הָניִיָהְת הָמשְל 'ִהיִרְעְו
 :םָּדִמ וְּבְרַח ענמ רּורָאְו הָּיִמְר הָוהְי תָכאָלְמ הׂשֹע רּורָא

 וירְמְׁש-ילֲא ג אּוה טקשו ויִרּועָּנַמ בָאומ ןנַאשיי
 ְךְלָה אל הָלּונַבּו יִלָּבדלֶא לכ קרּוה"יִאָלְו
 ו" מנ אל ֹוחיֵרְו וב ומעט דַמָע ןפ"לע

 ויִלָכְו והעצְו םיעצ יִלְיִתְחַלָשְו הֶוהְיְדםֶאְנ םיִאְּב םיִמָיְדהַּנַה ןכָלי
 תיִּב ושב"רָשאּכ ׁשֹומְכִמ בָאומ שבוי :ּוצַּפַנִי םֶהילְבנְו וקיר
 :םַחָטְבִַמ לַא תיֵּבִמ לֵאָרְׂשִ
 ָחְלַּמַל לִיַתיִׁשְנֲאְו ּונְחָנֲא םיִרֹוּבְנ מאת ִת ךיא+
 ּוָדְרָי ויָדּוחּב רַחְבַמּו יהל יהיָרֲעְו בָאומ דש 5
 :ומָש תוֶאְבְצ הָוהְי ּךְלַמַהֶאְנ

 :דֶאְמ הָרָהְמ ותְעְָו אֹוָבָל בָאומידיַא ברק
(arplela)ז *1לע(6) | 5 >6, ₪ 61 || 5% הק? 6( 65 | 2 * קזט 1 6 6 תַלְעִּת  

 b frt add, vel ? exc vb cf 6 | 4° 1c 18MSS vss שה | * >6 | * א ָהיִרועְב
cf Jes 15,5 | °11Q0 ייעצ; 16 6 הָרעַצ 6 6155 | 516 תיִחְלַה  

 cf Jes |° dl c 6 Jes || 5 6 Jes 15,5; 6 xouca(te) | 6 *?; prps ָךיַתְתּו|
mlt MSSז 1 רעְרעֶּכ 6( 17,630 || ץ ** 6 ךיַתּודְצמַּב (6+1) | *6 f64 דֹורֲעְּכ,  * 

 0 שומכ | < א דחי 0 mit Mss ּוּבְחָי | 8 * 6 דש | *1 לע (6) | < >68 |
 6 1 6 68 'ָאָּ | 9 52; 6 מו | ל 1 ₪ אצי | 68 'עזלָכְו | זס >6 |
 זז *1 לע (6 | *16 6 אל | ז2 1 6 6: ויְלְבְג | 15 * 6 1ריע 1 6 3 ּויְרַעְו |

 ל >6; 1, ע6] 1? הָלָע ויָלֲע דרש cf 18 | = >6 | 16 6 םוי

 :הָמ
 חַבֲטְל



 הימרי 48,172

 ֹוָמְׁש יעדי ילָכְו ויָביִבְסלְּכ ול ּודָנל
 | :הָרָאפִּת לקמ זע-הַטַמ רָּבָשָנ 'הָכיִא ורָמִא

 1/0 בית תֶבָשי .אָמְעְב יבש דובּכִמ יִדָרי
 [ :ךיֶרְצְבִמ תֶחש ךֶב הָלָע בָאֹומ דרוש"

 | רֶעֹורֲע תֶבָׁשּי יִֹּצְו יָדְמִע ךְרָהלָאי
 :הָתְיְהַּגיהמ יָרְמֲא יהָטְלְמַנְו סֶנילֲאְש
 '\קעזּוויליִליַהי יהָּתַתיִּכ בַאומ שיבה

 רֶׁשיִּמַה ץְרָא-לֶא אָּב טָּפָשְמּויי :בָאומ דּרְׁש יִּ ןונְרֲאְב ּודיִגַה
 יבדלַעְו ֹובָנ"לעֶו ןֹוביִּד"לַעֶו> :"תעַפומ"לעֶו הָצְהְיילֲאו ןולח-ילֶא
 -לַעְויצ :ןֹועְמ תִיַּב"לַעֶו לּומָנ תיּבלַעְ םִיִתיְרְק byes :םִיָתָלְבְּ
 :תֹובֹרָּקַהְו תוקחְרָ בָאומ ץרֲא יִרַעדְּכ עו הָרצְּב-לעְו תוירק

 :יהָוהְי םָאְני הָרָּבְׁשִ ער בָאֹומ ןְרק הָעְּדְנְניפ
 ו ליִדְגה הָוהְידע יּכ והריִּכׁשַה5

 | 1 :אּוה-םנ קחְשְל הָיָהְו ואיְקְּב בָאומ קָפְסְ
 | ימי * "האַצְמְנ "םיִבָּנִנְּבדםַא לֶאְרְשי לל הָיָה יקֹחְׂשַה אֹולְו םָאְול
 .| :ּויָהְו בָאומ יִבָשי עלָפב ּונָכָשְו םיִרָע בע :=ךָדונְתּת ּוְב 'ִיִרְבְ
 | :יתַחְפ"יִפ יֵרְבֲעְּבי ןֵּנקִּת הָנֹויְכ
 ול ימָרְו ֹוָתְראגְוְגֹואְגו וָהָבָני דֶאְמ הָאְג בָאֹומוִאְ נעַמְׁשי
 ₪1 ויַָּב אל ֹותְרבֲע יהוהי-םֲאְני יֵּתְַַ ינֲא
 | 2 לע הֶלָּכ באומלו יליִלְיַא .בָאומדלע ןּכ-לע גיי ׂשְע ןכיאל
 | :יהָּגֶהְי שֶרָחְריק יִשְנַא

 / הָסְבְש "ןָפגַה ְלהֶּכְבָא ךֶָעִ ייִכְּבִמ<
 ] לעבָנ ךֶזָעי 'םָי רע" םֶי ּורָבֲע ךיתשיטְנ

 17 *6 79 || « GA éxdore sed Sh eiddreg | SKF יא | 18 *1 6
 MSS Q6s ‘aw | ? add ? prb crrp, 6 év Urpacig (NQX) ? 5 ל

 5! (הֶאְצְבְנ ל (ץ6ו 1? ץֶרָאְל | < >6 | 4 6+הרּבשע | גיל( | * 16 8
 ] טל | 20 * 1 תַח | ** 1 6 קו 155 0564 ּוקעּמּ ּוליִליַה | 21 * 69 לע |

dl |25 = dlc 6 | 26 65 >65 | 51 6 0364 תֶעָפיַמ (86 'מ) | 24 >6 סמ  
 | By xapl 0000 || 27 1 6 689 קחשל | ל 68 'ִבּו | <1 6 0 אָצְמַנ א הָא- |
 !| 56; 0MSS: ְךְרָבְד, sed 1 )c כ ףרֶבַד | * 6 (זפא606, "גְתַת;1 4 |

cf Jes 166 | ** <628 = 6 'פ יפ יֵרּוצְּב 8 תה תו הָאְפְּב 1 + םיִפיֲעַחַּב | 29  ph 
huc , | * 66 16 || ל ₪61 6 6 םֶרו | 30 ** 61 6 6 | * 636 1תָדבַע פק  |" 

IMS6 ]65 אל | בנ + 5 17 | * 65 גוס6ז || ל >6 || 5 1 6 6 לע | 3 0%  ₪ ; 

dl |169 | * 1 6 ]5 יִכְּבַּב | ל 16 6 6 ]65ןֶפָּג | °°  frt sic 1|| 32 cf Jesו = הָנְהָא,  

Jes $+.ו 5  
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 :לָפְנ 'דְרׂש יָּךָריֵצְּב"לַעְו ֶציִקלַע
 יבָאֹומ ץֶרֲאַמּו לַמְרּכִמ לִיִנְו הָחְמְׂש הָפְסֶאָגְונצ

 ידיה דאל .יְִַּּׁשַה 'םיִבָיִמ ן
 םֶלק ּנְתְב ץהי"רע הלָעְלָאידע ןוּבָשָח תקעזמ:+ :דךָדיַה אל דָדיִה"
 יְהִי תוָמשְמְל םיִרְמָנ ימיסנ יִּב הָיְשְלָש יתָלְנֶע םִיִנְרְחדדַע רעצמ

 :ויהלאל ריִטְקַמּו 'הָמְב יהלעמ הָוהְידםַאְנ יבָאומל יִּתַּבְׁשהְו
 "ַשֶרֶחְדריק יׁשְנַא-ילָא יב הָמָהָי םיִלְלֲחכ בָאומְל יב .ןפלע<
 הָחְרְק שארהלכ יְבזי :"ּודָבֶא הַׂשָע 'תַרְתְי ןּבדלע הָמֵהִי םיִליִלֲחַּכ
 -לָּכ ילַע*י :קש םָיְתְמ לע תג םִידיחלָּכ לע" יהֲעְר ןָקָזלָכְו
 יִלָבְּב יבָאומ-תֶא יּתְרַבָשיִּ יִדּפְסִמ הל היִתֹבֹחְרבּו בָאומ תו

 בָאומ ףרע"הָנְמַה יא 'ּוליִליַה יִהָּתַח ְךיַאפ :הָוהי-םִאְנ ֹוּבְֶפַחְְיֵא
 רַמָא הכיס ם :ויביִבְסלָכְל הָּתֲחְמַלְו קחֵׂשְל בָאֹומ הָיָהְוׁשּוּב
 תויִרָּקַה הְָּכְלִנּי :בָאומ-ילָא ויִפָנָּכ שְרֶפּו הֶאְדִי רֶשגַ הָּגַה *הָוהְי

 הָׁשֲא בֶלּכ אּוּהַה םִויַּב בָאּומ יִרוּבִּ בל הָיָה יהָׂשַּפְתִנ .תוָרְִמַהְו
 :ליִדְגַה הוהְי-לֲע יִּכ םַעָמ בָאֹומ דַמָשָנְויי : יהָרְצִמ
 :*הוהי"םַאְ* בָאומ בשוי יל הָפְו תַחַפְָו דחָפ4* |
 תַחַַּה-לֶא לפי דַחַּפַה נָפְמ סינה
 | חַּפַּב דלי תַחַּפַה"ןִמ הָלֹעֲהְ ]
 לַצְּבי* :יהָוהְידםאְני םֶתְּדַקֶּפ 'תנש בָאומ-ילֲא יָהיִלֲא איִבֲאיּכ

 .םיִסְנ כמ ּודְמָע כח
 ןוחס +ןיּבִמ הָבָהְלְו ןוּבָשָחְמ 'אָצְי שאי |

 :ןואָש ינְּב "דֶקְרְקְו בָאֹומ תֶאְּפ לכאתו
 32 * 111155 6 ]6 'ַצְק | 116 דָדיַה | 33 6( 165 16,ז0 | ** 8+ | םֶרָּכִמ

 בָאּומ 66 | * [6 'קִיַּב | 16 9 Jes ךרדה | 5% 6 הק ? 6 סטא וו
dl;15,4--6 | * 1 קזפ 6 6 'גען | 35 * 6 'ומ | * 6 הָלְע | < קזפ  aide || 34 cf Jes 
 656 הָמְּבַהלְע | 36 6( ]6 ג6,זז; 157 | * 1 5 לע | * 6 שדח | 5 ה
 הָרְת | 5 קזפ 1 הָדְבָא | 37 cf Jes 15,2. 3 || * 101158 דלָּכ"לע 6 דלָבְּב |

cf Jes 15.3 | * 63.16155 הָעָדָּג | = 1 6 6 לכו | * 15%155 6619 +-לָּכ | 48  > 
quae sequ = 49,228:לעו | ** >6 || = >6לא | 39 * 38 ּוּתַח | * >6 || 40 *  

 <6, 806 || * 1 לע (0) | 41 * 0 ּושָּפְתַנ | ל-ל = 40,225 ; >6,886 | 43 = ]65 24,17 [
dl c 6 | 44°] c KOQ Vrs Jes 24,18 DjQ, KO D'JQ; Jes praem4  

 הָיָהְו | * 8 Jes לֹוקִמ || = VaזS 8 es] ְךּוּתִמ | 68 הָלֶא םזפ 56 1 | * 1 לע(6)|
 6 ׁשְּב | ₪6 61 6 6 | 45--47 >6 | 5 cf Num 21 ,28; 24,175 || ** >3, םז |

mit MSS Num 21 Ny! | > 1 6 Num.08 nריgִ3 מMSSחכמ 09 חַּפָמ || ל 1 6  
 תיִּבָמ | 0 רקַתנל 4MSS et Num( 24 רpרקו); 1 1.
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 30 הימרי 49,10—48,46

 שומכ"סע ידַבָא | בָאומ ָךָלְדיואי
 :הָיָבָשַּב ךיֶתְנְבּו יִבָשּב ףיֶנְב ּוָחְקְליִּ

 הָוהְי"סֲאְג םיִמְיַה תיִרֲחָאְּב בָאֹומ-תּובְׁש יִּתְבַׁשְול
 פ  :בָאֹומ טּפְׁשִמ הָנֲהירַע

 הָוהְי רַמָא הָּכ ןומע ינבלי 9

 ] ול ןיִא שָרוידםא לֵאָרְְִׂל ןיא םיִנְבַה
 םיִמָי הגה 4 בש ויִרְעְּב 'ָמַעְו 'דָנתֶא יכָלַמ ׁשֶרָי עמ

 הָנְתַאִּ שאב יִהיִתְְב "הֶמַמש לתל הָתִיִהְו

 :יהָוהְי רי 'יַשְרִיתֶא לֶאְרְשִי שי
 הָּבַר תֹוָנְּב הָנָקעֶצ "יִעְדהְדָּש יִּכ ןוּבָשֶח יִליִליַהי

 יתֹוְַדְגַּב הָנֶטָטושְתַהְו יהָנְפס םיקש הָנְרנַח
 םיִקְמעּב ֵלְלַהְתַת-הַמ :ויָדֲחַי וירׂשְו ויִנַהְּכ דלי הלב יטכלמ יב

 ילֲא אָבָי יַמ .היתרְָאּב הָחְטְּבַה 'הָבְבּושַה תַּבַה קמע בז
 | .דוכיכסילכמ "תא הָהְנ גראס דחפ ו איכס לנה
 ||  -תֶא ביִשֶא ןפְ"ירחאו* :ידדנל ץּבקְמ ןיִאְו ויָנפְל שיא 'םֶּתְחַּדִנְו
 = יתֹואָבְצ הָוהְי ָּמָא הָּכ םוָאל ס | :הָוהְיְדַאְנ ןוָמַעדיִנָּב תּובָש

 | ןָמיִתְּב הָמְכָח רוע 'ןיאה
 :םַתְמְכִח "הָחְרְסַנ יםיִנָּבַמ הָצַע הָדְבֶא
 ןֵדְּד יֵבְׁשְ תָבָׁשְל ּוקֲמֲעָה 'ּונָּפֶה סג
 יתד תע ויָלֲ יִתאְבַה ָֹׂשֲע דיִא יִּ
 תּולַלֹוע רָאְׁשִ אל ּךְל ּואָּב םיִרְצב-יםאפ

 | :'םיד ּותיִחָשַה" הָליִּב יםיִבָנַ-םַא'
 = לכי אל יֹהָּבִחְנְו ויְרְתְסִמ"תֶא תילו .ושָעְדתֶא ייִּתְפָשַח ינאי
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 SBarov kai eic (>6*X) arwAeiay | ° 6 ָהיֶתַמָבּו 5664 6 3 | ' 6 ותָשְרַי |
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JEREMIA 73123—49,11  

 יהָבְְִיי ּונניִאְו ריִנכׁשּו ריָחֲאְו עֶר דרש
 פ  :וחָמְבִּת לע ךיִתנֶמְלַאְו הּיַחַא יִנֵא ְּךיִמתְי
 ותָש סוּכַה תוָּתְשָל י'םֶטָּפשִמ ןיִא-רַׁשֲא יִהֵּנַה הוהְי רֶמֲאֹוהָכְּכ
 יב :"ֹהָתְׁשּת הָתָׁש 5 הָקְּנִת אָל הָקָּנִּת 'הָקְנ אּוה* הָּתַאְו ושי

+ 

 הָיְהֶּת הָלְלקלְו יבְרחְל הַּפְרָחְל המשי הֶוהְיָאְנ יִּתְעַבְׁשִנ יב
 :םלוע תובְרָתְל הָניִיְהְת היִרָעלְכְ יהָרְצְב
 יַחּולַׁש םִיוּנַּב ריִצְו הָוהְי תַאַמ ִּתעַמְׁש הָעּומָשי<

 :הָמָחַלַמַל ףמוקְו היל אב ֹצְּבקְתָהי

 :םָדֲאָּב יּוזְּב .םָיוגּב ְךיִּתַתְנ ןָטָק "הָּגִהיְכייצ
 בל ןָדָז יֶּרִתֹא איׁשִהי יְתְצַלְפִּתוש

 הַעְבִּג םוָרְמ יִׂשְפּת עֶלָּפַה וְגַחְּב יִנָכְׁש
 :יהָוהְי-םִאְני ְּךְדיִרֹוא םֵׁשִמ נק רׁשגַכ ַּהיֵּבְנַתְיּכ

 :יֵהֲתּובַמ-לְכ-לע' קֶרָשִי"ְו םשי ָהיִלָע רבע לָּכ הָמַשְל םִדֶא הָתִיַהְו יז"

 שיא גש בשיא הָוהְי רַמָא ָהיְנכשּו הָרמעְו םֶלְס תהי
 הָוָנלֶא ן ןּוריה ןואּנמ הָלָעַי הֶיְרַאָּכ הֵּגַה יי :םֶרֲאְדְּב ּהָּב רּוְנְיאָלְו
 יִמ יּכ דֶקְפֶא יֶהיֵלֲא רּוֵחְב יֵמּו ָהיֶלְעַמ 'ּונָציִרַא הָעיִּגְרַאְִּ ןֶתיא

 עְמש פלי :יִגָפל רֶמַעְי רשא הער הָימּו רנדי ימּו ינו
 יבשידילֶא בָשָח רַשַא ויָתובָשְחַמּו םודָא-ילֶא ץַעָי רָשא הָנהיִרתצע
 :'םהנ יםֲהילֲע יש אָל"םָא ןאפה יָריִעְצ יםּובָחְסִי = אלא ןָמיַת

 הָגַהְ + הלוק עָמָשֶנ ףּוס-םִיִּב יהָקְעְצ ץֶרָאָה הָשעְר םֶלָפְ ליָקְמ
 "םודא יֵרֹוּבִנ בל הָיָהְוי הָרְצְּב"לַע ויָפָנְּכ ׁׂשֶרְפִיְו הָאָדִייו הל רֶׁשֵנַכ
 פ | יהָרְצְמ הָׁשֲא בֶלְּכ אּוהַה םוויָּב

 ּועְמָש הַעְר הַעָמָשיִּכ רַּפְרַאְו תָמֲח השיב שפל
 .+ילָבּוי אל טקַשה' יהָנֲאְּד ייַּב ּונָמְנ
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 2 הימרי 36—49,24

 "הָקיִזַחַה טְמְרְו סּונָל הָתְנפַה קֶׁׂשַמַד הָתְפְריצ
 : יהלי הָּתַזַחַא םיִלְבֲחַו הָרצ

 :"ישושְמ תָירק יהֶלָהִּת ירו הָבּנעדיאל ךיאי5
 - מדי יהַמֲתְלִמַה יֵׁשְנַאלְכְ היִתֹֹחְרְּ יהיִרּוחב לפי ןְכָל=*
 :יתואְבְצ הָוהְי םָאְנ "אּוהַה

 |פ  ודההְּכ תֹנְמְרַא הָלְכְאְו קְׂשָמַּד תַמּוחְּב ׁשֶא יִּתצַהְוז
 .רֶמֶא הּכ לֶבְּברְלְמ ירוצאָרְדכָּבְג הָּכַה רֶׁשֲא רֹוצָח תֹוכְלְמַמְלּוורֵדקְל*

 .| הנה :םֶדָקייִגְּיתֶא ּוְָרָׁשְו רָד"ילֶא 'ולע מק
 םֶהיֵלְּכיִלָכְו םָהיֵתֹועיִרְי ּוחְקְי םֶנאַצְו םֶהיִלָהֶא

 :ביִבָּסִמ רוָגָמ םָהיֵלֲע ּוָאְרְקְו םֶהָל ּואָשַי םֶהיִלַמְנּ
 "הָוהְידםֶאְנ רוצָח יִבשְי תָבָשל ּףקיָמְעֶה "דאָמ דג ּוסְני

 :הָבְׁשֲחִמ םָהיִלעבֵׁשֲחְו הצע לבְּב-דלמ ירַצאָרְדכּובְנ םֶכיֵלֲע ץֵעיִּ
 יֵהָוהְי-םֲאְני חַטָבָל בֵׁשֹי וילְׁ וניל לע מק:

 :ּנּכְׁשי דָדְּב ול ַתיֶרְבאָלְו םִיַתְלְדיאל

 | והנה לשל םֶיִנָקִ ןָמהְג .ּבָל םֶהיֵלְמג קי
 .."םִאְנ םָדיִאדתֶא איכא ויִרְבַעְילֶּכְמּו האפ יִצּוצְק חּורלָכָל םיִתיִרֶזְ

 | םלוע-דע הָמָמֶש םיִּנַּת ןעְמְל רּוצָח הָתִיָהְוי
 | ס | :םֶדָאְִּב הָּב רּוני"אָלְו ׁשיִא םָׁש .בשידאל
 = תיִשאָרְּב םָליֵעלֲא איבּנַה והימְרילֶא הָוהְידרְבְד הָיָה רָשַא+*

 יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ 35 :רמאָל הרוהר היקדצ תּוכָלַמ
 :םָתְרּובְג תיִׁשאָר םָכיֵע תָשְקְ""תֶא רבש יִנְנֲהי

 = םִיַמׁשַה תֹוִצָק עּבְרַאַמ תוחּור עֶּבְרַא םֶליִעְדלֶא יתאָבַהְו
 ,[ םש *אובידאל רֶׁשֲא יוגה הָיְהִי-אֹלְו הֵּלֲאָה תוָחָרָה לָכָל םיִּתָרְ

 | :'םלע יח
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 םָׁשְפנ יׁשְקַבְמוייִנְפִלְו םָהיִבְיִא יִנָּפְל יםֶליִעְדתֶא" יִּתַּתְחַהְוּז
 יהָזהְי-םִאְני יִּפַא ןוָרֲחתֶא הָעְר הי יִתאָבַהְו
 יִאְסְכ יִּתְמַשְו 5 :"םתוא יָתולַּכ דע בֶרָחַהתֶא םֶהיֵרֲחַא יִתחכְׁשו

 תיִרֲחֲאַּבוהָיָהְופ : יתוהְי-מֲאני םיִרָׂשְו ְךֶלַמ םֵׁשִמ יִּתְדַבֲאָהְו םליעְּב
 פ  :הָוהייםֶאָנ םליֲ יתיִבָש-תֶא 'בושֶא םיִמָּיַה

 דִיּב םיִׂשַּכ ץְרָאלָאי לָבָבילֶא להוהי רֵּבְּד רֶׁשֲא רַבְּדַה ז 50
 :איִבָנַה ּוהְיִמְרִי

 ּודַחַכַּתִיִלַא 'ּעיִמָשַה סְנדּואָשּוי ּועיִמָשַהְו םָיגַב ּודיִנַה
 יִּדְדְַמ תַח לָּבי שיבה לָבְב הדכְלְנ ו ּורָמָא

 -אּוה ןֹופַצְמ וג ָהיֶלָע הָלָע יב ג הילל ּוּתַח ָהיֵּבצע שיבה"
 ּודָני הָמֵהְּב"רַעְו םֶרָאַמ ּהָּב בָשוי הָיהְודאלְו הָמׁשְל ּהָצְרַאדתֶא תיִשָי
 לַארְׂשיהינְב ואָבִ *הוהְידָאְנ איִהַה תַעְבּו הָמָהָה םיִמָּיב וכלה
 םהיִהְלַ הָוהְי-'תֶאְו וכלי ֹוכָבּו ֹולָה וָּדְחִי הָדּוהְי"יִנְבּו הָּמַה
 :ושקבי

 םֶהיִנָּפ 'הָּנַה רד לָאְׁשִי ןויצ5
 ס | ַחְכָשִת אָל םלוע תיִרְּב הָוהְודלא ול ּףָאָּב
 יםיבבוש 'םיִרָה םּועְתַה םֶהיִעְר יִמַע "הָיָה "תודְבָא ןאָצפ

 :םַצְבְר ּוחְכש ּוכלָה הָעְבּגלֶא רַהַמ
 יםָׁשֲאָנ אֵל ּוָרְמָא םָהיֵרָצְ םּולָכַא םֶהיִאְצְמְלּכז |

 :"הָנהְי םֶהיִתוְבַא 'הָוְקִמּו קדָצ"הַוְנ הָוהיִל ואָטָח רֶׁשֲא תַחַּת
 יואצי םיִדְׂשַּכ ץֶרָאַמּו לבב ךוּתִמ יוד 5

 לָבְּבילע יהָלֲעַמּו ריִעַמ יל הנה יב :ןאֹציִנָפְל יםיִדּוּתַעְכ ּויָהָר

 רוב ּויצח" כלת םָׁשִמ הל ּכְרְֲ ןופצ ץֶרָאמ יםילָּג םיוג"להק
 :םקיר בּוׁשי אל ליֵּכְׂשַמ
 37 55 1קזט 6 6 םֶתֶא |? prb dl c 6% | °° >6 | ass 6% יִּבְרַח ||

vell ft c Gn |38 * 6 יִתְחַלשְו | ל >6 | 39 *16 א בּושֶא, 0 ביִשֶא,  
(ca6”* 'הידרַבְד | ל >69א || < 1 6 6לע | $6  * Cp 5o, r0 תּובְׁש |  

 201585 9 לא)) | 2 5* >6 | ל 1 6 6 לֶאְ | 5 6 ₪ף\06 6 חד6מד06  דקש-
gwepé rapedden M.; 1 prb Al | *% >6, prb add || eC >6, prb add cf 9,9 | 

bbe ydp4 *+ >6 | ל >8 | < 6 "תֶא | 5 56 606 9 אא 5. | ל >3, 566 6  
 (הנה יִכְ | < 6 ּואָבּו | % 6 ּוסְנְו> | 6 * +1 6 3) תֶדְבֹא | ל 1 < א68 הָיָה, 6
 יָה | *16 8 'הָהדלע | %1 6 0: 09% 3(6) םובבוש 9% םיִבָבּוש | 7 * 6
 םַמְמַׁשְ id $, 560 662,3 | * 6 'מל | <>6 || 8 * 6 ור? | ל 16 036% ּואָצ | 6

dborep bpdkovrec, sim ‘AY in $® || g * >6 || ° Or 7b |° >6 | * 6 ג ץֶחְּב' 
° sic 8 6 201155 ₪04 685, 41 ליִּכָשַמ 



 :.קוימהי 22—50,12

 :יהָוהְידַאְני ועָּבְׂשִי ָהְלֶלְׂשלְּכ לֶלָשְל םיִּנָשַכ הָתְיָהְוי
 יִתְלֲחַנ יסש ייֹולֲעת לכ יּוחְמָשְת יב

 :םיִריִּבַאָּ ּלָהָצָתְ *אָשְד הֶלְגְעְּ 'ישּופַת יִּב
 יםכְתְדל הָרְפָח דֹאָמ םֶכְמִא הָשוָּבי

 :*הברעו הָיִצ  רָּבְדִמ םיוג תיִרָחֶא 'הָּגַה
 יהלכ הָמְמְׁש הָתיָהְו בֵׁשֲת אָל הָוהְי ףצקמי*

 :ָהיֵתּוכמלְּ"לֲ ירשו םשי לֿבב-לע רָבֹע ילָּ
 | תַשָק יִכְרְּדלָּכ ביִבְס לֵבְּבלע ּרכְרֶע 4

 ָהיִלֲע ּועיִרָהי5 :יהָאַטְח הָוהיִל יִּכי ץֶחלא לְמֲחַּת-לא היא "ודי
 | מק יִכ ָהיִתומּוח ּוסְרָהְנ as Ri ּולּפנ ּהָרָי "הָנְתַנ 'ביִבָס
 לָבָּבִמ *ערוז תרי :הלושע הָחְשָע רַשָאָּכ ּהָב ּומְקָּגַה איה "הוהי
 יִאְו ּונָפִי ןמַעַלֶא שיא הָנויַה בֶרֲ נפְמ ריִצְק תַעְּב לָגִמ שפתו
 1 ם סוני וצְרֲאָ

 ₪ ּחיִּדַה תֹויָרַא לֶאְרֶשָי הָרְזְפ השל
 .ְךֶלַמ ירַצאָרדכּוְבְנ ומָצָע ןוהֲחָאָה הזו רּושַא ְּךַלַמ ולא ןושארֶה
 = דָקֹפ יִנְנַה יאר יָהֹלֲא תֹואָבְצי הָוהְי רָֿאהּכ בל :לָבָּב
 | יִתְבַבְשְופ :רּושא ךְלְמהילֶא יִּתְדְקַּפ רֶשאּכ וצְרַא-ילָא לֶבְּב למלא

 .ידָעְלּגַהְ םִיִרְפֶא רֶהְבּו 'ןָשְּבַהְ ילָמְרְַּה הַעְרְו והָוְנלֶא לָאְרְשודתֶא
 " -תֶא "שָקְבִי *הֶוהְייָאְנ איִהַה תַעְבּו םַהָה םיִמָיּב< :ושְפנ עַבָשִּת
 .חַלסֶ יִכ הָניאצּמִת אָלְו הָדּוהְי תאֹטַח"תֶאְו ּונָניִאְ סָאְרְשי ןוע
 סם | ּריִאָשַא רָשַאל

 | יֹםָרֲחַהְ ברח 'דֹוקְּפ יֵבְׁשּו-ילֶאְו ָהיֵלֲע הָלע םִיתָרְמ ץֶראָה-לעיו
 תל לוקי ם :ְּיִתיוִצ רֶׁשֲא לָבּב הֵׂשֲַו הָוהְידםֶאְנ יםָהיֵרֲחָא

tT 

 0 לוג רֵבַׁשְו ץֶרָאְּ

ro = >6 || rr 1c Q Vrs innwn,K ‘n— || > 24MSS 86 יִכְו | 0 
Vrs itopn | $1c Q vss won je 8 Nyy sed ft lc GV אָשְַּּב םיִלָנעַּכ 
sim ‘A |flc Qvrs ולָהְצַתְ || 12 ** 65* ןגמדמק לח 8006 || ל >6 ae >6 | 

13 cf 49,17; 198 al | * frt dl | 63 bo] | > 6 plur | 14 * 1c 4MSS 617. | 
 ָהיֶתֹוְׁׁשֶא א ָהיֶתיִוׁשַא (ׁשֶא)|  c66 | * 1c 0הָתַּפָר sקצק ?| 6> * 5 | 6> 0

  | ‘bb cf 46,16; Jes 13,14 (frt lc ca 601585 46'יֵמ םָקָנ | 66 ערו 6 =
  * 6וצְרַא- לש | זז * 16 69 הּו-- | * >6 | 18 *>* >6 || ל 16 6 לע( | ז9 6 |

  | 1,'ּכַּב | ל >6 | < 65 'ַּגַבּו | 20 ** >6|| ל 6 ּושְקַבְו | 21 * 5 ? 66( 5) הלע

 | ),  5לעו | < 6 ? 8 ָהיֶבְשוי | 8 יִריֵעָה יע ן < 1 6 6856 בֶרָח 6
 םֶָמְרָחַהְו (םמ=) | < >68 | 22 * >6 || * 6 + םיִּדׂשַּכ ץֶרָאְּב 8 * -



5023—37 JEREMIA 735. 

 ץֶרָאָהלְּכ שיִטּפ רַבָשיַו עֶּדנִנ יא
 :םִיּּגַּב לַבְּב הָּמִשִל הָתְיָה יא

 ּתַעָדָי אל ַּתַאְו לֵבָּב ָּתְדַּכְלַנ-םנְו יִּדָל יִּתְׁשְקי
 :תיִרָּגִתַה הָוהיִב יִּכ יִתְׂשַפְתְנ-םנְו תאָצְמִנ

 ֹומֲעֶז יֵלכ-תֶא אוי ורצוא-תֶא הָנהְי חַתְפ5
 :םיִּדָשַּכ ץֶראְּב יתואְבצ הָוהְי ינדאל 'איה הָבאָלְמיִּ

 ָהּומיִרְמְהְו יםיִמָרְעְדּוְמְכ יִהּולְס יִהיִסְבַאַמ ּוחְתַּפ *ץַקִמ הָכידיאְב
 םֶהילע יֹוה חבֲמל וֶדְרָי היִרּפ-לְּכ ּובְרְח*ז :תיִרֲאְׁש הָליֵהְּת-לַא
 דיִּגַהְל לָבּב ץראמ םיִטְלָפּו םיִסָנ לק :םָתְְּקִּפ תע םָמוי אָבדיִּ

 :יולָכיה תַמְקְנ ּוניַהְלֶא יהֹוהְי תַמָקְנזתֶא צב 7
 תֶשָק יְֵרּדלָּכ ימיִּבולֵבְּב-ילָא ּועיִמְׁשה 9

 הָטיִלָּפ 9 .-יהו-לֲא | ביֵבְס ָהיָלֲע ונח
 דלֶא הָדָז הָזהְיְלֶא יִּ הל"ושע הָתְׁשֲע רֶׁשא לֶכְּכ ּהָלֲעַפְ הֶלּומְלש
 הָתְמַחְלִמ יִשְנָא"לָכְ היֶתְבְחַרּ ָהיֶרּוחְב ולפי בליי :לֵאָרְׂשִ שוק |
 ס | :הָנהְיְדםֶאְנ *אּוָהַה םּב "מדי |

 תע ָּךְמּוי אָב יִּכ יתֹוָאָבְצ הָוהָי יינדַאדםָאְ ןודז ללא יִנָנָהּי
 יתד םיִקַמ ול ןיִאְו לֿפָנְ ין לׁשְכוי

 = וייס לכ הָלָכֲאְו יוינעְּב א יתצהו
 וּדְחְי הָדּוהְייִנְבּו לֶאְרְשַידיִנּב םיקושע יתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ

 תובע הָהְ קז ובלא :םָמל 'ּונאמ ב ּקְזַחַה םָהיִכָשלְכ
 יִבָשיְל זיִגְרַהְו ץֶרָאָה-תֶא עיִּגָרַה ןעַמְל 'םָביִר-תֶא ביִרָי ביָר ֹומָׁש
 -יִלֲאָ לבב יֵבְׁשיילֲאְ *הָוהְיםָאְנ םיְִּשַּבְלַע בֶרָח5 :לָבָב
 ךיֶרּבְג"ילֲא בֶרָח ּולֶאְנְו םיִדבַהדלֶא בָרָחי היכל ָהיֶרָש
 הָכותְב רֶׁשֲא בֶרעהיילָכלֶאְל 'ובְכְרלאְו יויסּופילָא בֶרְִז :ּותחְ
 24 *° 6 éniBhcovrai do $ ּתְלְׁשְבִנ | | ל-ל >3 || 25 * >6 || ל >6 2 26 * 6

 ּואָב יִּכ | ** 6 ָהיִדְעּומ? ; הל ומ 3*%;1? 6 3 הֵצָּקִמַל cf 51,3: || = 8 ָהיִרְעָש |
 4 68 ָהּורְקַת || < 6 הָרָעַמְכ 8 / וו (הָּמְרַע ֹומְכ) | 27 6 םָהָל |86

ins2| לע | ל קזפ 1 םיִבר | 5 6 ָךֶרל | g*lc Or Vrsהוהימ םקנ |? <6  
 c Q mlt MSS Vrs A ₪1 26 || 30 ₪ 4926 | * 6 ּומָרַי> | ל* >6 | בז * 16
 6 ךיִלָע | * 'דא >6 | < >6/ | 9 1 6 םספמ 2158 6384 ל דה | 32 * 6

 - | 5 6 ורעיַּב cf 21,14 || Va ז® ויָכיֵבְס cf 21,14 || 33 * >6 | ל 9%
 לכ | < 6 'מ יִּכ | 34 * 6 'גו | ל 6 ויִביִריל | 6>**35 | ל1 < 6 לעו |
 6>**36 | *1 לע | 37 *16 0 ָהיֶפּוס"לע | ל 16 פע ּהָּככְרלע | <<16 6

 501 לַעְו (8 ברָעה).



 ו ו 736 הימרי 5—50,38 1,5

 ₪ שבו ָקיָמיִמילֶא ברח :וָנְבּו ָהיָתֹרְצוא-לֶא בֶרָח 'םיָׁשָנל ֵנָהְו
 ג זתֶאי םִיצ ּוָבְִׁי ןכְלפ :ֹולָלהְתְי 'םיִמיאְבּו איה םיִליסּפ ץֶרֶא יִּ
 )| ןוּכָשת 'אָלְו 'חצְנֶל דוע בֵׁשֲת"אָלְו הָנעְי תֹוָנְּב ּהָב ּובְׁשְיְו יםיִא
 '[ | -תֶאְו הרמע- תֶאְו םְוֶס-תֶא םיִהְלֶא תַפָּפְהַמְּכִי* דו רוד"'דע
 1 :םֶדָאְרּ ּהָּב רּוגידאְְ שיא םֶש בשידאל הָוהְי-םִאְנ ָהיֶנַכְׁש

 ! | | :ץֶרארַתְּכְרמ ּורְעַי םיבר םיִכָלְמּו לדג יו פע אָּב םע הגה
 = הָמָהָי םִיַכ םָלוק יּומֲחַרְי אָלְו יהָּמַה יִרזְכַא ּוקיֹוֲחַי ןדיכו תֶשְקי
 ו עמׁשיפ לָבֵּב"תַּב ְּךילָע הָמֲחְלמל שיִאָּכ "ורע ּובָּכְרִי םיִסּוס"ילֲעְו
 ₪ הנה :הֶדְלויַּכ ליָח והְתְקיִזַחַה הָרָצ ויָדְי ּופָרְו םעֶמְׁשתַא לבבל

 ?| יורא הָעיגְראיכ ןְתיִא יהננלֶא ידיה ןוָאנמי הָלֹעי הר
 ₪ הָזחיִמּו יִגָרְעֹוו יִמּו יִנֹומְכ יַמ יִּכ דְקפָא יֶהיִלַא 'רּוִחְב ימי" ָהיֵלָעַמ
 !| = -יִלֶא ץעֶי רשא הָוהידתצע ּועמש ן5ל6 יִנָּפְל דָמעִי רֶׁשֲא הער
 = יַסּובְחְסַי אלי םיִּדְשַּכ יץֶרָא-לֶאי בֵׁשֲח רֶׁשֲא ויִתּובְׁשָחַּו לֵבְּב
 |  לָבָב הָשְּפְתַנ לוקִמ5 :"הָונ םָהיֵלֲע ישי אלמא ןאצה יֵריִעְצ
 0 פ  ּעָמָשַנ םגַּב יהָקעּ ץֶרָאה יהָׁשֲעְרנ

 תר יָמְק בלי יֵבְׁשְיילֲאָז לָבָּב"לַע ריִעַמ יִנָנַה הֶזהְו רָמָא הָּכי 1
 :תיִחְׁשַמ

 ּהֵצְרַאתֶא ּוקְקְביִו ִתּורֵוְו םיִרָזֹולֲבְבַל יִּתְחַלְׁשְוי
 :"הָעְר םִיִּב ביִבָּסִמ היל נוה

 יוָניִרְסְּב לֵעְתיי-ילֲאְו ותְׁשָק רד יךרדי יּדְרְּו-ילָא
 ] :ּהָאְבְצלָּ ּומירַחַה ָהיֶרְחַּב- לָא ּולְמְחַּתדלָאְו
 )| = ְמְלַאדאְל יִכפ ָהיָתֹוצוְחְּב םיִרָקְדְמּו םיִָּשַּכ ץֶראְּב םיִלְלֲח לפני

 37 %6 'נָכ | *16 6 לע || *6 ּורּנְבּו | 38 * >6; 16 8% בֶרָח | * 1 6 6 לע|
Pb 56, sed cf5 ₪ 1 6 363 םִיִליִלָאְבִ | % 2155 630 ּולְלַהְתִי | 39 >5 |  

 16 13/20 | * 6 אל | %6 דע | 40 = 4918. 335 | 41--43 66 6,22--24 | 6
 אוה cf 623 | ל 6 םֶחַרִי | < 6 לע || % 696 םיִכּורְע 660 6( 623 || 44--46 4

c Q DYN cf 49,19 velc49,19-21 | 44 ** 6 ןְֶּריַה ןמ | ל הונ >6 | < 1 ץ6]  

 63 םַפּרְרֶא || < 6 'חַּב לכו 5 םיִרּוחְבּו | < 16 6 ָהיְלְע || 45 *16 6 לע || ל-ל םספמ
 55 יבשוי 6, 'וזלע || < 16 6 ּובָחְסִי | 51 6 6 םשי (םשי) | < 369 םֶהְוְנ 4
 49,20 | 46 = 1 הׁשֲעְר cf 49,21 | Plc $ הקעזו | Cp 51, 1 * 1 6 םסתמ 155 6

sic 66 | 2 *% 6 iBpiordc (D'TI)ישב  = per figuram Atbaschלעו | °°  

 א0\ א00ט/0(טסטסוצ 29 ָהּורֶזְו םירז, prb הורזו ,ada || ** 6 nil nisin 5 ּווקִיו
 cf 3,17, ftsicl|Slc G0 ּהָתַעַר | 3 5 >6; 151185 0: 3698% לא, א 6 1|

frt lc $ NY (ae deponat) | © dl c Q mlt MSS Vrs | DN >6, fitl c MSS ® 
Or Vrs (cf =) bַוא | >> 54 1 6 8, רס ךלשי | * 1 לע )6( 



1 
51,6—19 JEREMIA 737 

 םֵׁשֶא הֶאְלִמ םצְרֲא יִּכ תֹוֲאָבצ 'הָוהְיִמ יויָּהלֲאַמ הָדּוהְִו ל
 ּומַרּת-לַא ושְּפַנ שיא :טלמו לָבְּב ְךוָּתַמוּוסְנ :לֵאָרְִׂ ׁשֹודָּקִמ
 :ּהָל םלָשְמ אּוָה למ יהוהיל איִה יהַמָקְנ תַע יִּכ ּהָנֹועְּב

 ץֶרֲאָה"לְכ תֶרָּכְׁשִמ הוהְי"דִיְּב לָבְּב בָהְז"סּוּכז
 :םיוג ּלְלְהְתִ בלע םיוג ּותָש ּהָנייִמ

 היל וליליה  רָבָשתַנ לְָב הָלְפָב םָאְַפי
 הָתָּפְרִנ אָלְו לֶבָּב-תֶא יּונאָּפְר :אָפְרִת ילּוא = הָבּואְכַמְל יִרָצ ּוחְק

 -דַע אָשַנְו הָסְּפשִמ םומָשהלֶא עַגְנְיִכ וְראְל שיִמ ףָלְִו *ָהּובְזע
 הֵׂשֲעמ"תֶא ןויִצְב הָרּפַסְנּו ּואָּב ּוניתקדצדתַא הָנהְי איצוהיי :םיִקָתַׁש
 הוהְי ריִעַה יםיִטְלָשַה וֵאְלִמ םיִצַחַה ורַבְהיז  :ּוניַהלֲא הוה
 הָוהְי תַמֲקְני הָתיִחְׁשַהְל יוְתֵּמְזִמ לָבָּבְדלעדי יִדָמ יכלמ חּור"תָא
 רַמְשִמַה ּוקיֹוֲחַה םגואְׂש לָבּב תמוח-לָא ו :ולָביַה תַמְקִנ איה

 "רֶׁשֲא תֶא הֵׂשְעמִג הוהְי םָמְז"מג יּכ םיִבְרֲאָה ּוניכָה םיומְׂש מיִקָה
 אָּב יתָרְצוִא תב םיָּבַר םִיָמלֲע ייִתְנַכש לָבָב יֵבְׁשְילֲא רּבְּ
 יְריֵתאַּלִמ"ִא כ ְׁשְפַנּב 'תֹואָבְצ הָוהְי עבְׁשִגיי :יעְצְּב תַפֲא' ְךצק
 ספ דָדיה ךילָע ּוָעְו קָלּכ םֶדֶא
 :םִיָמָׁש הָמְנ יִֹתְנּובְתַבּו ותְמְכָחְּב לָבַת ןיכמ חכְּב ץֶרֶא יהשעיש
 יץֶרֲא-הַצְקַמ םיִאׂשְנ לַעַיַנ םִיַמְׁשִּב םיפ ןומֶה יות לוקֶלו6
 :ויָתֹרְצֶאַמ 'ִחּור אַצַמַו הָשָע רֶָטֶמַל םיִקְרִּב |
 יִלָסָפַמ ףֶרצִלָּכ שיבה תַעִּמ םָרָאלְּכ רעֶבַניז <
 םיִעְתְעִת הָשעְמ הָּמַה לֶבָהיי :םָּב חּוְרְ"יאלְו 'יָּכְסַנ רקָש יִּכ |
 | :ודבאי םֶתדְקִּפ תעְּב

 יאוה לּכַה ךַצויִדיִּכ  בוקַעְי קלח הָלַאכ-אלופ

 ס ּוָמֶש תֹואָבָצ הָוהְי וְתלֲחנ יטְבְׁשְ
 5 * ₪16 696 םֶחיָהְלֶאַמ | * 6*ג הוהי || 6 * 6 ּומְרֶּתי | * 63 ּהָמְקַנ | * 8
 "יַמ || ל 66 6 639 | 8 ₪ 41 | ף * Oi | * 6230 ָהָבְזענ | זס 6A ֹותָקְרָצ
 36 ּונַתְקְרִצ | זז * 6 ּוניִכָה | ל 69 16 0261066 | * 5% ] 6 6598 ָךְלמ | 6
 ֹותָמֲח | 2 16 6 לע | 3 * א יִּתְנַכש ס ּתְנַכְׂש | ** 6 ָהיָתֹרְצֹא ברדלעו |
 = crזק;  ְךַתֲעָר תַּדְקּפ תע | 146+ | ">6 | 6 וערב | 5% 51 םָא

cf680 יֵא יִּכ | 15--1ַפ = 10,12--16 | 15 * 63 קזפסוה הוהי  ve cְךֵאְלַמַא אל,  
 6'an3 | 16 %° 6 eig pwviv Berto $ gus dedit vocem || ° lc Q&10,1262 ||  

 pwc, cf r0,13 6 || הארet 10,139 y || 17 * 66 ווילְסִּפְמ cf 10,14 | ° וב
 ּוכְסָנ 64 ךַסְנ cf 10,14 || * 66 אל || 18 663 ישעמ 6! 1015 | דפ * 635305 + |

cf 10,16 |» >6, 27MSS #8 = 10,16. |וקְלָח  
| 
| 
| 



 הימרי 51,2035

 | תנו המ רָּאָךְ יתנו ד הער ב יתנו התו
 כ תֶא םיִּרְשכ יִבָשּוְוולָכְלּו לָבְבָל יִתְמַּלׁשְוצ :'םיִנְנְסּו 'תֹוִחַפ ב
 ס | :הָנהְי םֶאְנ םֶביִניִעָל ןויִצְב ּושָעְדרֶשַא םָתָעְר

 ץֶראָהְלָּכ-תֶא תיִחָשַמַה *הָוהיְדמַאְנ 'תיִחָשַמַה רַה ךילַא יִנְנְה*5
 = :הַפרְׂש ירַהְלְךיִּתַתְנּו םיִעְלְסַהדןמ ךיתְלְִּגְו ךילע ילי-תֶא יִתיֵטָנְ

 | יתיחסומל ןַבָאְו .הָּנַפְל ןֶבֲא ָךֶּמַמ ּוחְקידאְלְו*
 ּועְקִּת ץֶרָאְּב סנואְׂש :הוהְי-םֶאְנ הָיְהֶּת םֶלוע יתומְמָשיּ
 .ליִַמ טָרְרא תוכלְממ ָהיִלָע ועיִמשה םיוג היל ּושדק םיוּגַּב רפוש
 .ָהִיָלֶט וש :ירמס קל סּוס"'ּולעה יִרָסְפט היל ודקפ זנַָּשאְו
 ץֶראלָּכ תֶאְו יִנָגסלָּכתֶאְ להיִתוחפתֶא יִדָמ ייכלמ-תֶא םיוג
 = יתֹובְׁשְחַמ לבבל הָמְק יִּכ לֶחְּפַנץֶרֶאָה ישעְרֶתַויפ :"ּּתְלָשְמִמ
 לבב יִרְובְנ לד :בֵׁשֹוי ןיֵאַמ הָמָשְל לבְּ ץֶרָא-תא םּושל הוה
 ..ָהיִתְְּבָשִמ ּותיִפה םיִשָנְל יָה םָתְרּוְבְנ הָתַׁשְנ תודָצֶמַּב ובָשָי םָחְלָהְ
 | | ליּנַהְ דיִּנַמ תאָרְְ דיִגַמּו ץּורָי ןיריתארקל ץֶרּי :ָהיֵחיִרְב ּּבְׁשנ
 | -תֶאְו ושָפְתִנ יתוְְְעַמַהְי :הָפַקמ ורע הָדְכְלַּניִּכ לבְּב למל
 li רַמָא הכ יִּכ3 ם להב הָמָחְלִמַ ישנו שָאְב פרש יםיִּמנַאָה

 לבב דלמ פאו ממה nr ּהָל ריְָתַהִ'תע הָאבּ
 = וָנָחיִדַה "יָנְדעַמ ֹוׂשֵרְכ אָלִמ ןינַתַּכ "ונַעְלְּב יקיר יֶלָּכ ֹונניִצַה
 ןֹויצ יתָבׁשי רמאּת לֿבּב-לע ייִֶאָשּו יסָמֲח 5

 ס :םֶלָשּר רמאת םיִלשכ יִבָשילֶא י יִמָדְ
 | 20 | יִלָּכ | 22 *% 6 ומ Rae vs | 6 | 23 3 6% הָחּפ | ל 65 5 ינסו |
 25° prb add vel סח, 6 תֶחָשֶמַה | לל >6 || * 6 רהכ, frt 1 sol הָפַרְׂשְּכ |

rdp’ 00 |הָדְסּומְל || ל 1 כז תַמַמַש 6( 65 | 27 * 6  vel26 *1 6 63 ךָתֹומְל  | 
 .5 6 60010666 | 5 6 + ָהיֶלִע | % >3, 6 מָה | 28 *1 6 68 ָךָלָמ | 6 8
 = ויתוחפ || < 1 < 68 וינגס | 6-5 6BS< || 20° 6 השַעַר || * 09* ומס || = 5

cf680 ותצנ | בז 5 ָהְצְקִמ | 32°38 היִתרבעמ  id 63 | 30 1 frt cתֶבָשָחַמ  = 
 6 ו bg ָהיּמַנַא | 6 ּוכְלַה> | 33 ** >6 | ל 6 למ יֵּתָּב || < 6 6 633 (ןאָבֹ) |
 34 5516 0 185 עפ יִנָמְמַה יִנֵלָכֲא, 6? יִנְקְלִח 'א | *- 1c cet גו יִנֵניִצָה
 PAA ee ue 0 a? credo) As ן < 16 0 6 יִנְעְלְּב | +
 = יִננעַמ | < 0 יִנָחיִדָה; קזט 1 'ּדַה | 35 1 + יִּרְׁשְו f( 208); קזקפ ירָבַׁשְו |

 " ל 01? | 5.1 6 םסממ 3155 6 לע



| 
| 3 JEREMIA 739 

 ְךְתָמְקִנ"תֶא יִּתְמקִנְו ְביִרתֶא בֶרייִנְנַה הֶוהְו רָמָא הָּכ ןכְל5
 \םיְִֶל"לָּבְב ּהָתְיֲהְוי :ּהָרֹוקְמ"תֶא יִּתְשַבּוהְו ּהָמִ-תֶא יִּתְבַרֲחַהְו |

 יּונָאְׁשִי םיִרפְּכַּכ "וָּדַחִי5 :בשוי ןיִאַמ 'הָקְרָשּו הָמש 'םיִגַתְְעְמ
 םיּתְְַּׁשִהְו םָתיִּתְׁשִמתֶא תיִׁשֲא יָמֲחְּב :תויִרא "יִרּוגְּכ רעֶנ
 יםָדיִרֹוָא+פ :הָוהְי םָאְנ ּוציִקִ אלו םלוע-תַנׁש ּונְׁשְיְו 'רזלעי ןעַמְל

 :םיָדּותע"מע יםיִליִאְכ חובל םיִרּ
 ץֶרָאָה-לּכ תֶּלִהִּת 'ׂשָתְתַּתו ידַׁשַׁש הֶדָכְלַנ ךיִא

 :םִיּּגּ לָבְּב הַּמְׁשְל הָתְיָה ךיא
 :הָתָמְכַנ ויַלֹנ ןֹומַהּב םיַה לֵבְּב"לַע הָלָע <

 דוד

 הברענ הָיִצ ץֶרֶא *הָמַשְל ָהיִרֲע יָה
 יּתְדקְפּו4 :םֶדָאְרְּב ןַהְּב רבַעְידאלְו שיחי ףַהְּב .בשיחאל * ץֶרֶא
 םיוג דוָע ריִלָא ּוַהְנְיראְלְו ויִּפָמ עְלְּבתֶא יִתאַצְהְ ילָבבְּב ל-לעי |

 | 'הלפְ לָבָּב .תמוחדםנ

 :הָוהְייףִא ןיִרְחְמ ֹוְׁשְפַניתֶא ׁשיִא ּוֵמְלַמּו ימע הָכּותַמ ּוָאְצִי
 הָנָשב 'אָבּו ץֶרָאְּב תעֶמְׁשִנַה הָעּומְּׁב ּואְריִתְו םֶכְבַבְל ְרְיְָפּו6

 :לָׁשמ"לֲע ילָׁשמּו ץֶרֲאְּב סָמָחְו יהָעּומְׁשַה הָנַָּׁב 'ויִרֶָאְו 'הָעּומָשַה |
 ׁשֹובַּת ּהָצְרַאלָכְו לָבָב יליְּפ"לַע יִּתְדקְפּו םיִאְּב םיִמָי הָּגִה כָל
 רֶׁשֲא לָכְו ץֶרֶאְנ םיִמָש לֶבּב"לע ָגְנַרְוצ :ּהָכֹותְב לפי ָהיֶלְלֲח"לָכְו
 לֿפנל לבב" : :הָוהְי-םִאְנ 'םיִדרוׁשַה הלובי ןוָפַּצִמ יִּכ םֶהְּב
 בֶרֶחַמ" םיִטְלָפ :ץֶרָאָהלְּכ יללח ול לבבל ילֶאְרְש ילְלַ
 -לַע הלעת םֶלָשּוְריַו  הָנהְידתֶא קוחרמ וז ּודָמעּת"ילֲא ּוכְלָה
 ּואָּב "יִּב ּוניִנָּפ הָמְלְכ הָתְסַּכ יהָּפְרֶח ּונָעַמָשיִּ נְׁשָּבפז :םֶכְבַבְל
 -םָאנ' יםיִאְּב סימה 3 פ :הָוהְי תי 4-7 םיִרָ

37 cfg,o | ** <6 || * <6 || 38 * <86* * || ל <6 || > 6 np] | ° nonn 
MSS יִרּונְּכ | 39 * : 1 ¢ 8 הָמַתַּב | * 1 ¢ 6380 ּופְלְעַי | 40 * 65% imper | 

 | (Atbasch) | °>S | 43 cf 5040 | *>6ב | 41 6) 50,23 || *<6 al, ® baל 68 'ִכּו
P dl c 68 | 5 664 הָּב, כזמ 56 1 | 5 61 6 8155 6% 5040 |  * 68% 6% 5o,4o 

 הָּב | 44 ** 6 לבּבדלע | ל-ל >6 | 4548 >6 | 46 088 ןפ | ל פזפ 1 הָאְבִו|
  | 18 0%הַעּומְש איָהָה 'שב || %1? ָהיִרַמַאְו 3 הָנָשַה יִרָחַאְו | < 3 תֶרָחַא 'מש 8 <5

 |  6 53לשמ (01%%55 דלֶא) 3 'מ םקו | 48 *16 5155 מ ואבי 6153 | *1 5% דש
 | 'ִבְּב || < 656 ּולּפַי | 60 **1 וכל ּהָּבְרִחַמ | * 16 63 לֶאְו 6 * | 6> ** 49

 | 5ז *6ּונָתְפְךַח | *>6 | 6 ּוניׁשְדְקְמ-לָא | 5 6?תיִּב"לֲא | 52 *<68% | ל-ל >6א
 . | 3 6 Bri édvיִּתְמְקָנְו | 4 638 ולפי 6 =



 |70 הימרי 3

 ,| ּהָל םיִדְרְׁש - יִּתִאְמ 'ּהָנִע םוְרְמ רֶצְבְת" "יִכְו 'םיִמְשַה לֶבָב
 ([ = "יִּכ5  :םיְִּשַּכ 'ץֶרֶאַמ לד רֶבׁשְו ילָבּבַמ הקַעַז לוקי :הָנהְיַאְ
 = 'םִיָמְּכ םֶהילנ ּוִמַהְו לוג לוק הָּנֶמַמ דָּבַאְו לָבְּבדתֶא הָוהְי דרש
 | גדָּבְלנְו 'דלוש לָבְּבְדלע יִהיִלָע אָב לכ :םלוק ואש ןַהְנ םיֵּבַר
 .:םֶלָשְי םלַש הָוהְי תולְמְּ לא יִּכ 'םָתֹותְׁשִק יהָתִּתִח ָהיִרֹוּבג
 ונשיו הרבני ָהיִנְנְסּו יָהיִתוחפ היֵמָכֲחו ָהיֶרְׂש יִּתְרַּכְׁשִהְוז
 -הֶכ5* ם :ומְש תוָאְבַצ הוה ךֶלמַהסאָנ לוציקי אָלְו םלועדתנש
 ָהירֲעְׁשּו רעְרַעְתִּת רעֶרע הָבָחְרָה לֵבְּב 'תֹומח יתֹואְבִצ הָוהְי רַמָא

 פ :ּופעְְושָאייִדּב יל קיִרדיִדְב םימע 'ּועְְ וצו שאב םיִהבְּגַה
 = ךֶּב הרג הָיְרָשְה'תֶא איִבָּנַה ּוהָיְמְר ו "הָּוצְדרָשַא רָבְּדַהפ

 | תיִעֵבְרָה 'תנְׁשִּב לֶבָּב הָדּוהיְְּלַמ ּוהָּיִקְרצ'תֶא ותְכְלְּב הָיְסְחַמ
 = -רֶׁשֲא העְרָה"לְּכ תא ּוהיָמְרי בֵּתְכַופ :'הָחּונָמ-רׂש הָיִרְשּו ּוכְלְמַל
 | םיִבְתְּכַה "הָלֶאָה םיִרָבְַּהִָּ תֶא ידָחֶא ירפס- לֶא לָבּבילֶא אוָבֶּת
 ,| = תאו יֵתיִאְרְ לבב ראב היִרְׂש- לא ּוהיִמְרי רָמִאּיַו ;לָבָּבילֶא
 th םוָקָמַה"ילֲא ִּתְרַּבד הָּתַא הָוהְי תְרמָאְו :הָלֲאָה םיִרְבְּדַהד לָּ תא
 ,| = "תוָמְמָש-יִּכ הָמַהְּבדדַעְו םָדֶאַמְל בש ֹוּב-תֹויָה ייַתְלָבל ותיִרְכַהְל הֶּזַה

 \צ +וי*

 | ליל רַשְקִּת הזה רֶפָסַהדתֶא ארקל ְתְלכְכ הָיָה :הֶיִהְּת םלוע

 אלו לֵבְּב עֶקְשּת הָכָכ תְרמָאְו* :תָרּפ ְּךוּתלֶא ּוְכלְשַהו ןֶבֲא
 = יִרְבִּד הָּנָהְידַע ּופָעיְוי ָהיַלָע איָבַמ יִכֹנֲא רֶׁשֲא יהָעָרָה ְנָּפִמ םּוקְת
 he ס :והיִמְרי

 הָנָש ּהָרָשָע תַחַאְו ֹוכְלָמְב והיקדצ הָנַׁש תַחַאְו םיִרְׂשֲעְוְּבי 2
 עַרָה שעיו> :הָנבַלִמ ּוהיִמריזתְּב לטימח ומא םֶשְו םֶלָשּוְריִּב ּךַלֶמ

 הָיָה הָוהְי ףָא-לעוייָכּנ :יטמוְהְי הׂשָע-ירָׁשא לכי הָוהְי עב
 53 ל ₪1 שָב | f= | = 3 'ע םּורָּמַב םיִשָּמ | 54% 6'בְב |ל 6 'אְּב|
 55 = 6 םִיַמָּכ הָמהְ, קזפ םהילג 41 | 56 * 1c 65 |" רש |ו?הָּתַח |ו

jPlc6 9 םֶּתְשק | 57 ₪39 | * >6 | לל >6 || 68 6! 1195 2,13 | 6  
 nonn MSS 80 תמוח || < >6*(%) || % 6 'י אלו 3* = 4 || < 16 680 1132 ופעיי |
 59 * 6+הוהי | 5 6 66% דש || * כזפ 1 6 6 תֶאַמ || 5 (29* םסממ 5 הָנָשּב |
 5 3 זג | *66 תחַנֶמ 3 הָנָמַמ | 6ס *1 לע (6) | * 1 קזמ ¢ 6 רפסב || * קז

 61 6 65 | 61 * 48 3055 ד ףֵאֹבְּב $+ ךותב | ? prb dl (in 5 קס 'רקו) | 62 *1
| aiwvגסXa 6A rv1 65 תַמְמַׁש | 63 6 תרַשְְו | 64 = cלע (6) || ל 6'בֶלּו |  

v5 2. 3: >6 sedלֵטיִמֲח |  Kea55 >6 || ספ 52, 1 0 לַטּומַח 6 27 23,31, 1 6  
prps ©םיקיוהי | 3 *  Or6 2% 24105 | 2 ** 30 רָשָאָּכ 0+ 'א לפ ||  

 28 24.3 א.
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 ְךֶלֲמְּב ּוהָיְקְדִצ דָרֶמיו ויָנְּפ לעַמ םֵתוא כיִלָשָהדַע 'הָדּוהיְו םֶלָשּוְיִּב |
 ׁשֶדֹחַל רֹוׂשְעָּב יְריִׂשֲעָה ׁשֵדֲחַּב ובְלְמ תיִעָשְּתַה הֶנָשַב יַהְיְ+ לָבָּב |
 היִלָע ּונֲחִיַו םֶלָשּורידלַע וליַח-לֶכְו לאָּוָה לבבל רַצאְרֶדְכּוְבְנ אב
 הש הָרְׂשֲע יִּתָשַע דַע רֹוְצָמּב ריִעָה אָבָּתַופ :ביִבָס קִיָּד היל נבו '
 ריִעָּב בַעְרָה קוחיו שרל הַעְׁשִתּב יִעיִבְרָה שֶדָחְּב 6 ּוהיִקְדַצ למל
 הָמָחַלִמַה יִׁשְנַאדלְכְו יריִעָה עַקְּבתוו :ץֶרֶאָה םעל םָחָל הָיָההאָלְו
 ןּגז לע שא םִיַּתֹמְחַהיִּב רעש רב הלל יריעה ּראָצַַ וחרבי*
 -ליִח ּוָפְּררִיַ* :הָבְרַעַה רד וכלי ביִבָס ריִעָה-לע םיִּנָשַכְו מַה
 וליֲח-לָכו וחי יתָבְרַעְּב "והיִקְדִצתֶא" וגישיו מַה יִרְחֶא םיּדְשַּכ |

 הָתַלְבר לבב למלא ותא ולי ו ּךְלַמַהתֶא ושפת :וילעמ ּוצְפָנ
 יִנְּב"תֶא לבב-דלמ טַחְשיִויי :"םיִטְּפָשָמ וָּתָא רדיו יתמח ץֶרֶאְּבי

 -תֶאְוי :הָתְלְבַרְּב טֵתָׁש הָדּוהְי ָרְׂשלְכ-תֶא םגְו ויָניִעְל ּוהיקְדִצ
 הָלבְּב יטבּב-ךלמי ּוהֲאבִי םִיּתְׁשִח נב ּוהַרְסַאְיַו רגע ּוהָּיִקְרִצ יניע
 יִשיִמַחַה שֶדָחַבּוי :וְתומ םוָידדע תְקּפַה-יתיבב ּוהְגּתִיַו

 רַצאָרְדַכּובְנ למל הָנָׁש הֶרְשָעעְשִּת תַנָש איִהי שדֹתַל ירוׁשעְּב
 :'םלָשּוריּב לָבְּביּדְלִמ יגֶפל ידָמָע םיִחְּבַטדבר ןֶרַאְרֶזּוְבְנ אָּב לבבל
 -תֶאְוי םלׁשור תבל תֶאְו ולמה תִיִּב-תֶאְו הוהְיזתיִּב"תֶא ףָרָׂשיַוינ
 'ביִבָס םֶלָשּורְי תמוח-ילָּכ תֶאְו :ׁשֲאְּב יש לּודּנַה תיּב"לָּכ
 יםַעָה תולּדַמוי :םיִחְּבַט-בר-תֶא רֶׁשֲא םיּשַּכ לחיל ּוצְתָב

 למ לא ּולְפְנ רֶׁשֲא םיִלָפּגַהתֶאְו ריִעְּב םיִרָאְׁשִנַה וםֲעְה רתְי"תֶאְו
 יתולדְמּו* :םיִחְּבַמ-בַר ןָדאָרזּובְנ הָלְנָה ןומָאָה רַתָי תֶאְ לבב
 -תֶאְול :"םיִבְנילְו םיִמְרְכְלי םיִחֵּבַש"בַר ןְדאְרזּובְנ ריִאשָה ץֶרָאָה

 תֶׁשְחְּנַה םייתֶאְ יתֹוכְּמַה-תֶאְו הוהְייתיִבְל רֶׁשֲ תׁשחְנַה ילומע
 :הָלָבָּב 'סֶּתְשָחְגילּכתֶא ּוָאָשיַנ םיִּדָשַכ ּורְּבְש הָוהְיתיִבְּב רָשַא

 [ 'היִבּו | 4 6 391; 2% 25,1 | * 6 יִעיִשִּתַה 86 24,20 23 39/1585 6 51 3
°>6 id 39,18 | 6 °° >6 2R 25,3, 3 mense guinto | 7 * ins c 2R 254 6h 
(cf 39,4) ָךֶלֶּמַה אציו | "? >6 2ת 25,4; ומ 4 | וחְרְביַו | 8 ** 6 2 ותא | * 6 

  8 2R ben | ro ftlcS$ etרֶבַעְּב | < 6 ח01566 0000 || ף ** >6 2 | ל
39,6 ‘IN || rx *° prb dl cf 39,6; 2R 25,7 |? 16 K(6®) תיֵבְב ָס תיִב | 2 2% 
 שורי|  | 4 = 1 c 28הָעְבָשְּב | *-* >6 | < 6 2 דָבֲע (סמ יִפְל); 235 דַמע 25,8
I3 °° frt dl; 2R לדג | 14 * לכ < 39,8; 2R 25,10 ||” > 398 |°>6 | 15>6| 

4-4 >39,9; 2R 25,11 (ada) | ל ג לע 61 399: 2R | % 399+ לֶבָּב | 16 cf 39,10 fl 
lc 2R 25,12 Nומדל )6 (ְםָעָה רָתיתָא || * <6 || == ?; cf 39,10 || +7 * ] c תסתמ 
MSS Vrs n’בְּב | * קזק תֹוריָּכַה | 6+: איב 
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 "תֶאְו יתָקְרְְמַה"תֶאְו 'תורְמזְמִה-תֶאְו יםיִָיַהתֶאְו תֹורָּסַה-תֶאְויי
 | דתֶאְופ :ּוחְקְל ָהְב ּוָתְרְׁשִירֶׁשֲא תֶשָחָנה יִלְּכילְּכ תֵאְו תֹוּכַה
 | תוונָּמַה-תֶאְותוריִּסַה-תֶאְו' 'תֹוקְרְזִּמַה-תֶאְו יתֹוּתְחַּמַה-תֶאְו יםיִּפְסַה

nak.ו כ סיר בֶהָז רה רֶׁשֲא ,תויְקנפה"תֶאְ  | 

 | = הוה תי הָמלש למה תשע 'רשא יתונכַמַה יתַחתרָשַא תָׁשֹהְנ
 !} = הָּנֹמְׁשי יםיִדּומעֶהְו>י : יָלֶאָה םיִלָּבַהלָּב םָּתְׁשִחנַל לקְׁשִמ הָיָהדאְל
 | ּונְּבְסִי הָמִא הָרְׂשְע-םיִּתְׁש טוחְו דַחֶאָה דָמַעָה "הַמוק הָּמַא הָרְׂשע

 = וז

 | תרה תַמיקְו תשְנ יוילע תֶרָתכְו> יי תיְִּבְצִא עבְרַא יָנבְעְו

 || קיני !ביבס .תברשהילע יהאמ םינמְרהילכ יהָחּור הֵׁשׁשְ
 < . הנשמה ןָהּכ 'הָיְנפ-תֶאְו שאה .ןהּפ .יהָיְרְשדתֶא םיִחְּבִט-בר

 | -רֶשַא דָחֶא סירס הקל ריְה-ןְמּו5 :ףָּפַה יִרָמְש תָשְלָש-תֶאְ
 | דיַנָפ יִארמ ףםיִשָנַא יהָעְבְׁשְו הַמָתלַמַה יׁשְנַא-לע ו דיָמָפ" הָיָה
 | םעדתָא יֹאָּבִצַּמַה אָבֲצַה רש ירפס תא ריִעְב יּואְצְמַנ רֶׁשֲ ּךְלַמַה

 ך ד -

 | הוי :ריִעָה ְּךּוִתְּב םיִאְצְמַנַה ץֶרָאָה םעַמ שיא םיִשָשְו ץֶרָאָה
 .הָתָלְבִר לָבְּב למלא םַתוא ְּלְנ םיִחְּבַטבַר ןָדאְרֶזִבְנ םֶתוא
 < הָדּוהְי לני" תמח ץֶרֶאָּב הָלְברְּב 'םֶתְמַיַו לָבְּב ְּלִמ םֶתוא יהיו
 = רָאאָרְדְכּובְ הָלְנָה רֶׁשֲא םעָה הוי :ותָמְדַא לעַמ
 = תַנְׁשִּבפ ם :השלָשּו םיִרׂשעְו םיִפְלַא תֶׁשְלְׁש םילּוהְי יעַבׁש-תַנְׁשְּב

 םישלָש תוָאַמ הָגומָש שָפנ םַלָּוְריִמ רצאָרְכּבְנל הָרָׂשֲע הָנֹמׁש
  | 5 < 2 25,14 || 10 5 < 23 25,158: 76ל 6 ? הֶרָטַעָהְו | 6> =* 18

 |  | > <6 | 9% < 23 25,15ןגטסטסקש6 6( 18 תורמזמה? 16 6 5 | 000000 |
  cf 17° | 9 >6; aut dl'ָא, את 'ִאָה | ל-ל > 28 2516 || 5 6 םיַה 'ת; 0 * 20 -
aut 1 6 21 לכ תַשחְנְל" |  2ד * < 21% 25,17 || bb 6 35=2Ch 3,15 | ‘lc Q 

  | * < 28 | > 2%ביבס קז בובנ | 22 * 6 םהילע  cf 28 | 44 <2R, 6תַמֹוק
  oat ro'נשה)  exc post(הנמש  6 6kשלָׁש 1 4 | 4 28 25,17 הכבשהזלע; =
myer roig dWdeka rixeow cf 23 etzr | 23 *>S; Gé&v (vel t6 &v) uépog; 

 ; )cf IR 7,17הרשרש[ב]?  ortum e nNר 6 IR 7,20, vel ? niדָחֶא רוט 1 8%
2Ch 3,16 et supra 2r Din) || » 6 praem ויהיו ; 89 דלכו | © cf? 2Ch 3,16; 
1R |קז לע האמו?לוּמִמ | 24 6>5 | ל >6 | 25 >6 | 6םירסו e7,20(םיתאמ); צ 
* 1c 2R 25,19 אּוה || 4 6 'א דיִקְּפ | * 28 הָׁשְמֲחַו | 63 םֵׁש יַׁשְנֲא | 8 8 ּורֵאָׁשִנ 

 ] | <6 | =<6ךיו  | 27 *2R 2521רַפֹּפַה?  i 6ג 36 21 רֶפּפַה | :>6; 3 רשו| -
2830 >6 et 2R | 28 * 3+ ֹותּוכְלַמְל | 29 תסחמ 155 36*3 + הָלְנָה 
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 -בר ןְֲאְרּוְּבְנ הָלְנַה לצאְרְדכּוְבְנל םיִרָשְעְו שָלֶש תַנָשּבִיי :םִיָנׁשּ
 תַעְּברֶא שָפָנילָּכ הָׁשִמֲחו םיִעְּבְרַא תוֶאְמ עֶבָׁש ׁשֶפָנ םיִדּוהְי םיִחְּבַמ
 תּולְגְל הָנׁש עבֵׁשְו םיִׁשלְׁשְב יהי פס  :תֹוֲאַמ ׁשֵׁשְו םיִפְלֲא
 אָשְנ שרחל יהׁשְמֲחַו םיִרְשעְ שֶדח רָשַע םִַנְְּׁב הּהידלְ ןֶכָיְהְי

 יההְיידַלמ ןיִכוִהְי שארזתֶא יכל תב ל לס ררֶמ ליו
 לַעַמַמ ּואְסַּכ"תֶא ןַתיַו תֹובֹט ֹוּתִא רָּבדיו :יאיִלְּכַה תיֵּבִמ ותא אָציַו
 לֲֵאְו אְלְכ יִדְנַּב תֶא הנו :לָבְבְּב וָּתִא רֶׁשֲא יםיִכְלָמ יאּפְכַל
 יו"הָנתַ דיִמְּת תחְרֶא ּותָחְרַאויצ ויַח ימי" דיִמָּת ונפל םֶחַל
 :ףיַח יִמָי לכי יּותּומ םויזדעי ֹומֹויְּב םוְיְדרַבִּ לבְּב-דלמ תֶאַמ

 בז 32% 2527 הֶעְבַשְו 6 הָעְּבְרַאְו | * ג 6 22 ֹוכְלָמ | < 65 +ּוהַמְלַנִינ | 1
Ic Q 2MSS et 2R 25,286 2% ואלְּכ* (א איִלְּכַה 00 אּולְּכַהְ | 32 * >65* |  

<3MSS et 2Rםיִכְלְמַה | 33 0 וייח || 34 ** 6 דימת ול הנתנ החראהו | **  
.6> °° | 25,30 
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  למשַחַה ןיעְּ ּהָכותמּ יביבס ול ּהָנְנְו תחקלְתמ שָאְו 'לּודָּג נע |

EZECHIEL. לאקזחי. 
 1 .הָלּנַהּותְב יִנַאו שֶדֹחַל הׁשֲמֲחּב יִעיִבְרָּב הָנָׁש םיִׁשלְׁשִּבויָהיַוי 1

 | תַׁשְמֲַּב* :םיִהלֲ תֹוֲאְרַמ הָאְרֶאְו | םִיַמְׁשַה ּוחַּתְפְנ רָבְּדרַהְנְ"לַע
 !| -רבְדיהְיה הָיָה :ןיכיוי ּךלִמַה תולְנְל תיִׁשיִמֲחַה הָגָשַה איה שֶדְחל
 | .יִהְַ רבּירַהְנ"לע םיִדָשּכ ץֶרָאְּב ןָהֹּכַה ָּוּבְּ לאָקְזֲחִילֲא הוה
 i ןֹופְצַה"ןמ הֶאְּב הָדָעְס חּור הֵּנַהְו אְרֲאְצ :הָזהַיידִי 'םש ייל

4% : 

1 
1 

/ 

| 

 .םָדֶ תּוָמִד ןָהיִאְרמ הָזְו תוֶיח עָבְרַא תּומְּד הָכותַמּו5 :"שֶאָה ומ"
 \ ּגיָהָל תחאְ םיִפָנְכ עֶבְרַאְו תָחָאְל םיִנָס הטכְךאו* הנה
 ןיִעְּכ םיִצְצַנְו ילָגַע לר ףַכְּכ" םֶהיִלְגִ 'ףְכְו 'הָבָשְי לָנְר 'םָהיִלְנְֶו
 .םֶהיִעְבְר תַעָּבְרִא לע םֶהיִפְבַּכ תַחָּתִמ םֶרֶא ויו :'ללק תַשְחְנ
 !| .יםָהיִפְנּ ּהָתוחא-לֶא הָשֶא תֶרָבְחי :םֶתְעַּבְרַאל םָהיִּפְנַכְו םֶהיִנָפּו
 lh | ינפ םֶהיֵנְּפ תּוָמְדּויפ :ובלי ויִנָּפ רֶבֲע-לֶא ׁשיִא ןּתְכַלְב ובסודאל
 ] | ןַתעַּבְראָל לואֿמְׂשַהַמ רוׁש-יִנְפּו םּתְעּבְראלְ ןיִמיַה- לֶא הָיְרַא יֵנְפּו *םֶדֶא
 | ישיִאָל יהְלֲעַמלִמ תֹוְְרְּפ םֶהיֵפְנַכְו יםָהיֵגְּפּויי :ןָתְעַבְראל ירׁשג-ינפּו
 %| = -לֶא שיֶאְויי :יהְנְהיִתִיַוִג תֶא תופְכְמ םִיִתְשּו שיא תוָרְבּוח םיִתְש
 | בסי יאל כלי תֶכָלל חּוְרֶה הָמָשִהְיִהְי רשא לֶא וכל ויִנָפ רָבַע
 | הָאְרמְכ תרעְּב שא-ילחְנּכ 'םָהיִאְִמ תו'חה 'תּומדוי> :"ןְכְלְּ

, 
1 
| 

 קו

  ₪ | 46ספ ₪ 3 ** 367 הָיָה 6 יהיו | ל 120155 68 ילע | 5 >6, קזס - |
 |  <8גמ6 שָאְו | %% 41 | 5 6 ןהילע;  | = trsp c 6'ִעְו | * :85 6 6 ָּּב 6 | |
| 6 1c 63 nn? || 7 * hic et in vs sqq pr DN et D suff (cS et MSS) 1 ןה 
  ₪ 1 | ° 6 rrepwroi? | °° >6 prb Lsolתרָשי,  <% frt dl | 5 65ל | ] ₪ < |
  6הָלְגַע | *1 6 66ג תולק ןָהיִפְנַכְו | 8 516 0 155 ₪68 יִדיו 65 דיו | ל = |
| 6 |g —>6, add | ro* pr ins ןֶּתַעַבְרַאְל םֶדְקִמ | * קזט ec רֹוחָאְל sed cf זז | 

[ 

| 

 | = זז * >64 קזנ5 הָמיִנַפְל | * ins c 6 ןתעפראל | <8>5 | 1 ּהָתחַאדלֶא הָשֶא
 )63( 9 | * קצקפ+- הלעמלמ cf 6 | 2 *1 6 68 אלו | ל ₪ 6 68 | 10

 | = 66ג ףותְבו | ל 16 6 הארמ.



I,14—2,1 EZECHIEL 745. 

 אצוי ׁשֵאָה"ןַמּו ׁשֵאָל ּהָנְנְו תויחה ןיִּב יתָכָלַהְתִמ "איה יםיִדַפַלַה
 יתויחה אָרֶאְו5 :קָזְּבַה הָּפְרַמְּכ בּוׁשְו אֹוָצָר תֹוַּחַהְויצ קרב
 יהָאְרִמ :יִנָּ תעְּבְרַאְלי תֹויַחַה לַצֶא ץֶרָאְּב ידַחֶא ןפוא' ּהָּגַהְו
 יםֶהיַאְרַמּ ִּתְעְברַאל ידַחֶא תּומְדּו שירת ןיִעְּ יםהיׂשעמּו םיִּנַפֹוֲאָה
 ןָהיִעְבַר תעַּבְרַא-ילע יל ןָפּואָה ְּךֹותְּב ןָפֹואָה ָיָהְי רֶׁשֲאַ םֶהיִשְעִמּו
 יסהְל הֶאְרִיְו םָהְל ּהָבְגְו ןַהיִּבִנְוז * :"ןּתְכָלְּב בסי יאל וכלי "םָּתְכְלְּב
 םיִּנַפֹוֲאָה וכלי תויחה | תָכָלָבּו :ןָתְעְּבְראְל ביִבָס םִיָגיֵע תֶאלְמ םָּתֹּבַנְו
 רשא לע :םיִנַפוֲאָה ּואְשִּנִי ץֶרֶאָה לַעַמ תֹויַחַה אָשְּנַהְבּו םֶלצֶא

 יאש יםיִנפואָהְו תֶכַלל חוה המ" וכל כָל חורה 'םָש-הָָה
 ּודמעו םֶדְמָעְבּו ּוכָלָי םָּתְכְלְּב>י :םיִנַפוֲאְּב הַָּחַה חור יִּכ םָתָּמִעְל
 היַחה ַחִר יִּכ םתְמעְל םיִּנַפֹוֲאָה אְׂשִני ץֶרָאָה לעמ םָאְשּנַהְבְּ
 יאְרּונַה חרקה ןיִעּכ יעיִקְרי היַחַה ייׁשאָר"לע תּומְדְו :םיִּנפֹוֲאָּב
 הא 'תֹורָׁשְי םֶהיִפְנַּכ עיִקְרֶה תַחַתְו : יהָלָעָמְלִמ םַהיִשאָרְלַע יונ"
 יהָבַהְל תופַכִמ םיתש שיִאְלּו 'הָנַהְל תוסכִמ םִיַּתְׁש שיל ּהָתֹחַאלֲא
 -לוקכי םיֵּבַר םִיַמ לֹקְּכ םֵהֹיֵפְנַּכ לּוק"תֶא עֶמָׁשֲאְו 4 :םֶהיֵתיְוְג תֶא

 :ןָהיפְנכ הניִּּת םָדְעְּב יהָגֲחמ ליֵּקּכ הָלְמַה לוקי םֶתְכְָּב ינׁש
 הָניפַרּת םֶדָמְעְב םשארזלע רֶׁשֲא עיִקְרָל לעמ לוקיייַהְמ>פ | =

 תּוָמּ ריִּפְסְְְבא הֶאְרַמְּכ םָשארדלע רַשַא עיקְרְל ילעמִמּוי י'היִפְנַ
 ו אָרָאְנַ :הֶלָעַמְלִמ ויָלֲע םֵדָא הֶאְרַמְּכ תּומּד אָסַּכַה תּוָמְּד לַעְו 'אָחַנ
 הָלְעַמלּ ויֵנְתָמ הָאְרַמִמ יִביִּבָ ּהֶל"תיֵּב שא-הָאְרַמְּב ילַמָשַח ןיעָש
 הָאְרַמָּב :ביִבָס ול ּהֵנְנְוׁשֲא-הֲאְרַמַּכ יִתיִּאְר הַטַמְלּו ויָנְתִמ הָאְרַּמִמּו
 אּוה ביִבְס ּהָנּגַה הָאְרִמ ןּכ םָׁשנַה םויּב ןֹנעַב הָיָה רָשַא תֶשָקַה

 עַמְׁשֲאְו ינָּפדלַע לֹא הָאְרֶאְו הוהְי-דֹובְּכ תּוָמָּד הָאְרַמ
 :דתא רּבדֲאו ְילגרקלע דע םָדֲאוְּב יִלֲא רָמאַיַוי 2 ם :רּבִִמ לוק

 r3°lc6B7 | 5 3 6 6; א9* אוה || < 1 6 6 תּוכְלַהְתַמ | * 6*%ג 'בֶב
 14 >6, 388 | 15 * 01 6 6 cf 4 | PP 1? c S DIN cf 16 | => 1 ןָּתַעַּבְרַאְל ₪
 6#3A || 16°1c mit 155 עמ 'מג | ל 41 6 6 | *] תֶחֶא | 5 416 6 | ז7 *1

Nb] || 4 >8 || 18 ** 41 6 תסתת 2155 63ג  cfg.r2 |? dl c 6S | = prbלא  
MSS 6S |ו? םֶהָל תּוּבָג הֵּנָהְו אָרֲאְו | 20 *נלא |"והָּפָש | = 61 6 תסממ  

lc nonn MSS Vrs41 6 6 'פואה || *16 6 גי | 22 * 68 שאר 6 25. 26 | <  
 תויַתַה | <16 6 (3 קֶרֶכ | 5 ₪ 6 6 | <* >3 | 23 * 66 תזיּוטְננ %

GA cfS | 24 °° >6° | °° add; dlתורבח? || * 61 6 6 | < 81 6 5  
 5° | < 16 6 'עבג || 25 >91155 || * קזכפ 6 6 הָּנַהְו | ל-ל 41 | 26 *1 לעממ 6/ 6[
 5 6 + ויִלַע | < >6 41 || 27 *% 841 01 הָּבִהְו 4(6 | ל-* >6 1 | שק 2,1 6 לא
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 לאקזחי 3,7—2,2

 * עָמָשָאְו ילגרדלע יִנדְמַעתו "ילא רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכי יֵחּור יִב אָבָּתַוי
 ןגְּבִלָא לתא ינא חֿלוׁש םֶדָאְְּ יִלָא רָמאיַוי ם יל יִבִּדִמ

 י | ee םֶתֹובֲאְו הָּטַה יִבּודְרְמ רָשא 'םיִדְרוְמַה 'םָיוגלֶא* לֶאְרְשְ
 חלוש יג בֶל-יקזִחְו םיִנָּפ ישְק םיִנָּבַהְו<+ :הָזַה םויה םֶצָעְדדִע "יב
 דסא יהָמַהְוי :הֶוהְי 'יגדַא רָמָא הָּכ םֶהיֵלֲא ָּתְרַמֶאְו 'םָהילא תא
 וכותב הָיָה איִבְנ יכ ויו הָמַה יִרְכ תי י 'ולְַּחייאְו ועְמשי

 כ 'אָריִתְלא יםֶהיִרְבִּדִמּו םֶהָמ אָריִתְַלַא םֶדָאְֶָב הָתַאָו*
 ַא םֶהיֵרְבְִּמ בשוי הָּתִא םיִּבְרקעְהילֶאְו 'ְךְתּוא 'םיִנולסְו םיִבְרָס
 רְבְד"תֶא ָתְרְּבְדְ :הָמַה יִרָמ תיִּב יִּכ תָחִּת-לַא םֶהיֵנְּפִמּו אָריִּת
 הָּתַאְוו סם  +ׂוהֵּמַה ייֵרָמ יּכ יולָּדחידָאְו ּועְמְשידמא םֶהיִלַא
 יִרָמַה תיִבָּכ ירָמדיהְּתִלא לא רָּבִמ ְנֲארְׁשֲאי תֶא עַמְׁש םֶדָאְֶב

 יאק

 הי עיר ישועי כי( ןשח"9ןע"ה | ₪ 71 ל 50 ע"ה 7 שנוש הָחּולְׁש דִי-הַּנִהְו הָאְרָאְופ :ףיִלא ןַתֹנ יִנֲארֶׁשֲא תא לֹא ףיפ הָצְּפ

 םיִנָּפ הָבּותְכ איִהְו יל ג ּהָתֹוא שרפו :רֶפְסתַלְגִמ יֹוב"הַּנַהְוי יִלֶא

 לא רֶמאָי 80 = :ָהָו הָגָהְו יםיניק יִהיִַא ּותְכְו רָחֶאְו
 .רָבִד לו תאוה הָלְְּמַהתֶא לוכָא ילוְכָא אָצְמִּתְרָשַא תֶא" םֶדָאְְּב
 :יתאְוַה הָלְנֶמַה תֶא יִנָלְכְאִיַו יִּפדתֶא יחָּתְפֶאְוי :לֵאָרְׂשִי יתִיָּב"לָא
 = תאוה הלְנִמַה תַא יאלַמְת ד ךיעמו לכַאת ָּךְנַטְּבי םֶדָאְְּב יא רמי
 ס :יקּותָמְל ׁשבְּכ יִפְּב יֵהְּתַו יהָלְכֲאְוְךיִלֲא ןַתֹנ יִנֲא רֶׁשֲא
 = :םָהיֵלֲא יֹבָבְדב ּתְרַּבְדְ לאָרְׂשִי תבל אבל םֶדָאְדּב ילא רָמאוצ
 ִּב-לָא חלש הָּתַא ושל ְִבְכְ הָפָש יִקְמַע םַעְדלֶא . אל 5
 -אל רשא יןושל י יָדָבְכְו ּהָפָש יקְמַע" םיֵבַר .םיָמעדלָאויאל5 :ילֲאָרְׂשִי
 תיבול :יִלֶא ו ּועְמשי הָמַה ְךימְחלְׁש םֶהיִלַא אלא םֵהיֵרְבְּד עַמְׁשְת

 | יִּב יִלַא עֶמְׁשְל םיָבא םֶניֵאְחיְּכ ךילא עמׁשל ובאי אָל לֵאָרְׂשִ |
 4 G4 kai avéAogév ue koi ézfjpév ue 2A 61 3,14 || ל-ל 61 6 6 | 91 ? 6
 6 ד ותא | 3 * כזפ 1 6 6 תיִּב | לל 41 6 64 | < 6+-יֶּב | 5% 4 6 6 |

6£3A IAD! (rronedowv) vel4 5-5 >656, 88 | ל 41 6 6 | = * 01 6 668 | °  
 ְּרַחָי | < 1 < 683 הָּתַא | 6 * 16 66 םהינפמו | * 1 6 663 תַחִּת יאו דרָחִּת

‘Ge( 3) םיִלֹוסְו םיִבְרֹס | % 6 חו cf060100 | < 6 םיִלְלּוסְ םיִרְרֹפ? קזקפ  
IAD.  rrons. cf 5) | Plc 27MSS Eddטא\ש || < 1 6 6956 ל ךּותְבּ | ץ 35 68  

 63 'מ"תיַּב | 8 = 562A cf 2 | g = prblc6 AQ j זס * >68; 6% 55
 | abriv vel év 009 (הב ₪ 56) 5 ּהָּב תובותְכו | ל 16 696 הָניִק | < 51 4
 | פש יהנו 6620 יוהו | ספ 3, ד ** ₪ 6 6 | ל 1 6 5 630A נָּב | 2 * 6
 פיו || לגו 6 6 | 3 5-5 ?; 6( 660 | ל 1 6 6 ּהָלכאו | < 1? 6 עמ 'תמ; ג = 4 |
 4.1 6 6934 'בדדתֶא | 5 ** זמ 616 6% || ל-ל add et dl | 6 *16 6639 אל |

bb alc gj =e prb 1c 640 Dא). 
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 יִגְפ"תֶא יִּתַתָנ הגה :הָּמַה בֶליֵׁשְקּו חצָמיִקְעַת לֵאָרְׂשִי תיּב
 קָזִח ריִמְׁשְכפ :םָחָּצִמ תַמָעְל 'קָזְח ּךַחְצְמתֶאְו םֶהיֵנּפ תַמעְל םיִקְוַח |

 יִרָמ תב יִּכ םהיִנָּפִמ תַחַת"אָלְו יםְתֹוא אָריִת"אְל יִּבחְצִמ יִּתַתְני רֶצַמ
 רָּבְדַא רֶׁשֲא ירָבְּד- לָּבתֶא םֶדָאְּב יל רָמאיַו* . ם :הָמַה .

 ּךָמַע י נְּלָא הְלונַה לֶא אָּב לי :עֶמָׁש ְּיִגְזֲאְבּו ְּךְבֶכְלִּב חק ךיִלָא
 ּעְמְׁשִיםֶא הָוהְי ינֹדַא רַמָא הָּכ םֶהיֵלֵא ָתְרַמֲאְו םָהיֵלֲא ַּתְרּבְַו
 ָךּורַּב לוד שער לק יִבְחֶא עָמְשֶאְו חור יִנָאָשִּתַר :ּולְִּחְיַאְו
 ּהתֹוחַא-לָא הָשא תוקישמ תויַחַה יִפְנַּכ ו ילוקְו 3 :ומּוקְמִמ הָוהְי"דֹובְּכ
 יִנֲחָּקִּתַו יִנְתֲאְׂשִ ַחּורְו לד שַעַר לוקו םֶתְמְעְל םיֶנַפּואָה לוקו
 הָלּוּגַה-לֶא אובָאְו 5 :הקזח יל הָוהְידדָיְו יַחּור תַמֲחַּב רמ לאו

 בשא ים םיִבְָּו הָמָה ראו ָבְכְירַהְנִילֶא םיִבָשַה ביִבָא לָת
 :םָכֹותְּב 'םיִמְׁשַמ םיִמָי תעְבֵׁש םֵׁש

 :רָמאַל יִלֶא הָוהְיְרַבְד יקי * | םיָמָי תֵעְבַׁש הָצְקִמ ייִהְיוי
 ַתְרְזהְו רֵכד יִּפַמ תעמש  לֶאְרְשְו תיל ךיִּתַתְנ הפ םֶדָאְּביז
 ְתְרּךבִד אָלְו ותְרַהְזה אָלְו יתּומָּת תּוָמ עָשְרָל יֵרְמֲאְּביי יֵנָמִמ םָתֹוא
 תּומָי .ָנעּב יעָשְר אּוָהי ותיִחְל 'הָעָשְרַה וכרדמ 'עָשְר 'ריִהְזהְל
 ועשרמ בָש-אלְו עָשְר ּתְַהְוהִיִּכ ּהָּתַאְוי* :שקבא מ ֹומָדו
 ָּתְלַצה ָךְשְפנדתֶא הָּתַאְו תּומָי ֹונֹועַּב יאּוָה הָעָשְרֶהְי ָּכְרּדִמּו

 ויִנָפל לּוָשְכִמ יִּתַתָנְו לוע הֶׂשְֲו ֹוקְדצמ קיִצ בּוׁשְבּו>ס
3.7 

 'תקדצ .ןרפזת יאָלְו תּומי ֹותאטַחְּב ותרהזה אָל יִּכ תּומָי אּוָה
 יִתְלבְל קיוצ יתרה יּכ האי :שקבא מ וְָ יהָׂשע רֶׁשֲא
 ְךׁשפניתֶא הָּתַאְו רֶהְזנ יִּכ הֶיָחָי 'ויָח * אַטְחאְל אּוָהְו 'קיָדצ אָטֲח
 ס יָּתְלַצַה

 םָׁשְו הָעָקְּבַה-לֶא אָצ םּוק יִלֲא רֶמאָּיַו הָיהְי"דִי םָׁש ָלָע יֵהְּתַ==
 | cf26םֶהַמ  dl c 6) | * 1 6 693הנהְו | * 62 קוַחַא | == קזל 6 * 8

rr 8 ?)ודרחיו | rz2 id Vrs; sed ] Diy | 13 * 662 kai idov ששאצמע |] 

» >6, frt 61 6 1 (םרמ) שְעְרַה || 14 כזפ 01 6 693; 6%9ג ןו6ז6ש006 = םֶרּומ ?| 
 הָּמַה רֶׁשֲא  6אֲשI Q mlt MSs Jֵאַר | >2MSS S, frt dl; Kלע 6 516 15

cf 3gMSS AZOSQV; GLA davagrpepépevosg || 16 ° S ‘pDi] |םַש | < 61 םֶמשְמ  
 b sic Al (interv) | ° >6, 1c 8 היה | 18 * 6 תַמּות | ל ₪+ 61 6 3 | 1 ₪ 6 8
 'רל ₪ 6 6% + בּושֶל || % 41 6 688 || <" 16 6 אוהה עשרה | צָפ ** 1 < 6 עשרה
 אוהה (צפק , a4 וכרדמו) || 20 * | ותְקְדַצִמ | * 66 אל יִּכ | * קזס 1 6 א רֶבְּנְת
 ול | %1 6 א ותקצ, 0 ויתקדצ || << >6 | כז * 1 6 / מ ְּתרהזה | ל 4 6 603 |

 * ins c 643 pִַּצַה | 9 >3; ₪61 אוהה 6( 19 | 22 61 6 6.
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 748 לאקוחי 7
 , הְוהיירובְּכ םֵׁש"הּגהְו הָעְקּבַהלֶא אאְו םּוקָאְויי :ךְתוא רבדא
 = יָב"אבָּתַוצ :ינּפ"לֲע לּפָאְ רֶבְּכירַה נ"לע יִתיִאָר רֶׁשֲא דֹובַּכַּכ דָמע
 תב רנה אב יא רֶמאְו לתא רבדונ ילנרילע יִנָרמעַַ חו"

 ."ףּורְסַאו םיתובע ךיֶלְע יּונְתָב הַגַה םֶדָאְְָב הָּתַאְי5< ₪ תי
 . "אלו תְמְלָאְנְו כלא קיּבְדִא ְנושְלּוי6 :םֶכּותְּב אָצַת אָלְו םֶהָּ
 | חּתְפֶא ףתוא יִרְבַדְבּו :הָּמַה יִרָמ תיּב יִּכ חיכומ שיִאְל םָהָל הֶיְהְת
 ו לֶדָחָהְוי עָמָשְיו עמשה הָוהְי יינדַא רָמָא הָּכ םָהיֵלֲא ּתְרַמָאְו ךיפתֶא
 ךלדחק םֶדָאְֶב הָּתַאְוו 4  פ5  :הָּמַה יִרְמ תיּב יִּכ 'לֶּדָחָי

 יי

 = א

  asריר ו 0% < 15

 ן הָתְתְנוי :םֶלָשּוְךִתֶא ריִע ָהיִלְע תוקחו ד פל ּהָתוא הָּתַתְגְו הנבל

 לרב תֶבֲחְמ ףל-חק התו :ביִבְס םיִרכ יָהיֵלְע"ימיִשְו תָנֲחְ
 יִהיָלֲאְיִנְפ"תֶא הָתֹניִכֲהַו ריִעָה ןיבו ףֶניּב לרב ריק ּהָתוא הָּתְְנו
 :לֶאְרָשְו 'תיִבָל איִה תוָא ָהיֶלָע ָתְרצְו רֹוצָּמִַב הָתְיָהְ

 ָהיֶלָע הָּתַתְגְו הלל היל תְכַפָשְו קיד ָהיֵלֲע ָתיִנְבּו רוצָמ היל

 | ויִלָע לֶאְרְשידתיּב ןְועדתֶא יִּתְמַשְו ילאָמְשה ךדצדלע בַכָש הָתַאְוי
 | = ףל יתַתַנ ינאו* :םנּועְתֶא 'אַשַּת ויל בּכְׁשּת רשא םיִמָיה 'רפְסַמ
 | = ןוע תאַשנְו םוי םיִעָשַת יתואְמ"שלש" םיִמָי רֶפְסַמְל םָנוְע יִנָשתֶא
 | תינש ייִניִמְיה ךדצ-לע ִּתְבַכְׁשְו הָלֲא-תֶא תילו :לֶאְרָשְיתיּ

 = הגל םי השל םֹוָי םוי םיִעּבְרַא הָדּוהְיְתִיּב ןְנעיתֶא תאָשְנו
 | = ָתַאַּבְנְו הפושח ךעְרֶזּו ףיִנּפ ןיִכּת םלָשּוְי רוָצְמדלֶאוז דל "ויִּתַתְנ
 ."דע ףרְצהלֶא 3 ךצָמ ּפְהַת אַלְו םיִתובַע יל יִתַתְנ יהָּגַהְו :ָהיִלְ

 םיִשְדַעְו לופּו םיִרעָשּו *ןיטח 1ל-חק הָּתַאְוַפ :'ֶּרּוצמ יִמָי יָת
 = םֶחְלל ל םָתֹוא ָתיָשָעְו דַמָא יִלְכְּב םֶתוא הָּתַתְְו םיִמְסְכְו ןחדו
 ים םיִעְׁשִתְ תֹואָמ-שלְׁשי צלע בכושו הּתַארָשַא םיִמָּיַה 'רפְסִמ
 םויל לקש םיִרְׂשֲ לולְׁשִמב ונְלכאת רֶׁשֲאי ךְלֶכֲַאמּוזפ :ּונָלַכאּת
 = "דע תעמ ןיִהַה תיִׁשׁש הָתְׁשִת הָרוׂשְמּב םימּוי: :ונלכאת תע-דע תעמ
 םֶרָאָה 'תֶאצ ללב %איהְו יהנְלכאת םיִרעָש יִתְגָעְו :הָתְׁשִּת תע

 7 ד וד

 25 * קזקs יִּתַתָנ ₪ 4,8 | ל קזק5 ףיתרסאו | 27 * at c6 | - 5 רֵרָחָה
 דִרָחִי | 0 4, 2 * קזס 1 ּתִמָשְו | * >6 ₪ 4 | 3 * 6 ָהיֶלְע | ל 6 יִנָבְל |
 "4 * קזפ תאַשְנְו | * ₪ 1 6 6 'סמָּכ | < 69 ָתאָׂשָנְו | 5 16 הָאמ |60
 א יִנִמְיַה  ס יִנָמִיַה | * 46 6 65 | =< >68 || %6+1 6 63 יִּתַתָנ | 7 ?; 6 (0ז6066-
 060 36 קוחת | 8 * 16 6% הַּה יִנֲאַו 3*6 יננהו | * 16 63 תוולָּכ | < זוז 5

 Edd ךירוצמ | g 5 516 41; 1 ₪ םסתמ 155 םיטח || ל ₪ 1 6 6 'ִמָבּ |. ילו

 'מ 'ש 16 6 הֶאַמ 4 5) | 10 -* >9; 6 6 ad 6 1 לכאת || ז2 * 8 תגעו |
  | al c 6S?) | © add (cf 15); dl cלַכאת 8 |
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 לֵאָרְׂשִידיִנְב ָּלֶכאְי הָכָּכ חֶוהְי ירָמאיַנ * 5 :םֶהיֵגיֵעְל *הָנָנָעִּת |
 הוהְי ינרַא ּהָהֲא רַמֲאְי :'םָׁש םָחיִּדַא רׁשֲאי םִיּּנַּב אַמְט יטֲמְחל"תֶא |
 -דַעְו יִרּועְּנִמ רתְלַבָאה אל הָפְרטּו הָלְבְנְ 'הָאָמְטְמ אל יִׁשְפַנ הָּגַה |

 ל יִּתַתְנ האְר יִלֶא רמו 5 ּפ לג ירש יִפְּב אָבְאלְ הָּתַע
 :םהילע ְךְמֲחַלהתַא ַתיִשָעְו םֶדֶאָה יִלְלַג תחת רֶקְּבַה יִעֹוָפְצדתֶא
 םֶחָלולְכֲאְו םלְׁשוריִּב תל הַּטַמ רבש יִנְנָה םֶדָאְּ יֵלֲא רָמאיַופ

 ּורָסֲחי ןעמלול ְּּתְׁשִי ןֹומָמְׁשְבּו הָרׂשְמְּב םיֿמּו הָגֲאְדְבּו לֵקְׁשִמּב |

 הָּתַאְוי 5 | פ  יםָנוָעּב קַמְנְו ויחֶאְו שיא ּומָשְנְו םִיָמְו םֶחָל
 -לע תְרבְעהְו ּךָל הָּפְחְקִּת םיִבָלַּגַה "רעת הֶּדַח בֶרָחיִדְלחק םֶדָאְּב
 'רּוְָּב תישלָשי :םָתְקַלַחְו לש יִנְזאמ "הל תחקלו ךנקז-לעו ףךשאר

 :תיִׁשלְַהיתֶא SR רָֹצְמַה יִמָי תאָלְמּכ ריִעָה ְּךוִתְּב ריֵעְבַּת |

 רוע המי :דיֿפנְכְּב .םָתֹוא תרצו רּפְסַמְּב טעְמ םַשִמ תחל |
 דאָצַת ּוּנָמִמי ׁשֶאָּב םַתֹא תפרְשו שֶאַה ךותְלֶא ז םָתֹוא ּתְכֹלְׁשַה חָּקִּת |
 תאְז הְוהי ינרא רַמָא ה ּפ :לֵאְרְׂשִי תיּב"לְכ-לא ישֶא |

 -תֶא רָמָּתַו5 :תוצְרַא ָהיָתֹוביִבְסּו ָהיֶּתִמש םָיוגַה ָךוְתְּב םֶלָשּורִי
 ָהיִתוביִבְס רשא תוָצְראָהְְוִמ יִתוקְחתֶאְו םִיוּגַהְְוִמ "הָעָשְרְל יטָּפָשִמ
 ורַמָא-הכ ל ס :'םֶהְב ל ייֵתוקֲחְו ּוסָאָמ יֵטָפְׁשִמְב יִּ 7
 אל ַּתוקַחְּב םָפיִתוְביִבְס רֶׁשֲא םִיוגַהְִמ 'םֶכְנִמַה ןעי הָוהְי יינדא |
 םֶכיֵתֹוביִבְס רֶׁשֲא םִיוּגַה יֵטְַּׁשִמְכּו םָתיִׂשֲע אָל יֵטָּתְׁשִמ-תֶאְו םֶּתְבַלַה |
 יא" ג לע יִנָנָה הֶזהְי *יִנדַא 'וַמָא הָּכ ןכל* ס  :םֶתיִשַע אֶל |

 -אָל רֶשַא תַא ָּב יִתיָעְוי :םֶוּגַה יגיע 'םיִטָּפְׁשִמ ְּךֶבֹותְב יִתיֵׂשֲעָו
 ס ךְיָתבעוּתלָּכ ןעַי דּוע ּוהֹומְכ הָשָעֶאדאלדרֶשַא תֶאְו יִתיִשָע

 ב יִתיִשָעְו 'םתובא ּולָכאְי םיִנָּוְךַכֹותְּב יםיִנְב ּולְכאְו תֹוֿבָא כָל
 םֵאְנ יִנָאדיַח כָל ס :חּור"לְכְל ְךַתיִרֲאְׁש לָּכתֶא יִתיִרְזְו םיִטָפְׁש
 -לָכְבי ךיצּוקְׁש- לֶכְּבי תאָּמְט יׁשְדְקִמ"תַא 'ןע אל-םִא ּהָוהְי יינדַא

prb12 "8 הג | ב *1 6 6 רַמִא הפ ָּתְרַמָאְו | ל קוט 41 6 6 | = <6,  
 add || 14 ° prb ins c 6 הממ | ל 1 6 68 'ִּבלָּכ | 15 0 יֵעיֵפְצ, א יעּופִצ |
 כ 5, 1 51 ₪6 6 36 רעתּכ 6 טח6ק (שטאק ?) | P56, frdl | 2°1 שָאָּב |
 b-b 61 || < 1 'לשָהְו 6[ 12 || -% כזמ 306 | 3 Vrs ףפְנְּב | 4 166 תְרַמָאְו |

crrp; prbl(cf6) |5/1 6 6 | 6 * קזמ 400 | * 630 'חְבּו | < >5 | ל * 61 6 6 | ל  
Edd |םֶכְתרַמַה 4 30(6) | 51 ₪ 6 3 'חבו | 5 ₪1 6 63 30155 תסמם  

 8 5 4 6 6 | ** 4 6 68 || * | ? םיִטְפָש 4 10 | ף ** 6 לכָּכ | זס * 8
 םֶהיִנְב | * 6 תּובָא || זז * 41 6 6 | * 16 עפ רַשַא ןעי | << 416 6.



 750 לאקזחי 9

 :לּומחֶא 'אל יִנֲא-םַנְוי יֵניֵע םּוחָתיאָלְו 'ֹעַרְנָא יִנֲא-םַנְו ךיָתבעות
 לפי בֶרָחַּב תיִשלָשַהְ ךַכֹותְב לכי בַעְרַבּו ותּומָי רֶבָּדּב ךיִתְשלש י?

 הלכו :םֶהיֵרֲחִא קיִרָא בֶרָחְו הָרֹזֲא ַּור"לְכְל תיִשלָשַהְ ךִיִתּוביִבְס

 .יִתְרַּבַּד הוהְי ינאי 'ּועְְיַו יִתְמָחְַּהְ םּב יֵתְמֲח יֶתֹחְנֲהוי יֿפַא
 . "םָיוגּב יהָּפְרָחְּו הָּבְרְחְל ךנְּתֶאְויי :םָּב יָתְמֲח יֶתֹלכְּב יִתָאָנְקְ
 = רָסּומ הָפּודְנּו הָּפְרַחי *הָתִיָהְו 5 :רֶבועדלָּכ יִניִעָל ךִוְתוביִבְס רֶׁשֲא
 = ּהָמַחְבּו ב םיִטְפש ָךְב לתושעב ְּךיָתֹוביִבְס רֶׁשֲא יםיוגל יהמשמּו
 = בָעְרַה ייִצָחְדתֶא ימְלַׁשבו :יִּתְרַּבְּר הזהְי יָנֲא יהָמֲח תָֹחְכְתְב'
 = םֶכְתַחׁשִל םָתֹוא חַלָשַארָשַא תיִחְׁשמְל 'ּווָהרָשַא' םֶהְּב 'םיִעְרְה
 | | יםָביִלְ יִתְְלָשְ :םָחְל"הַפַמ 'ֹםָכְל יִּתְרבְׁשְו יםָכיֵלֲע ףסא עֶר

 = יגא ולָע איָבֲא בֶרָחו ְךֶּב"רְבעי םֶדָו רָב 2 הֶעְר הָּיַחְו בָעְר
 1 פ | ויִּתְרִַּד הוה

 = יִרָהְדיִלֶא ְּךיִנּפ םיש םֶדָאְְֶּב :רֶמאָל יִלֶא הָוהְיזרְבְד יהְיַוי 6
 1 | יינֲֹאירַבְּד ּועָמש לֵאָרְׁשִי י יֵרָה ּתְרַמָאְוי :"םהיִלא אָבָּנָהְו לאְרְשי
 .יִנָנָה יתגלו םיִקיִפֲאָל תֹוְבגלְו םיִרָהְל הוהל יינדַא רַמָא-הכ הוה
 םֶכיִתוְחְּבְזִמ ּומָשְנְו+ :םֶכיִתוְמְּב יתרו בֶרָח םכילע איִבַמ א
 -תֶא יִּתַתְנְו5 5 :םֶכיללְנ ונפל 'םָכיִלְלֲח יתְלַּפַהְו םֶיִנָמַח"ּורְּבְשנְ
 תֹוביִבְס םֶכיִתוְמְצעדתֶא יִתיִרֶזְו יםֶהיִלּולּג יִנָפְל לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵרנְ
 הָנֶמָשיִּת תֹומָּבַהְו הָנְברֲחַּת םיִרֲעָה םכיִתּבְׁשומ לכ :םֶיִתוחְּבַזמ
 1 םֶכיִלּל ֹגתְּבׁשִנְו ּורְּבָשְנְו םֶכיִתוחְּבְזִמ יּומָשאָיְו ּובְרָחָי ןעמל
 | | םָּתְַיִו םֶכְכוִתְּב ללח לפנק :םכיׂשעמ ּוִחְמִנְי םכיִנָמַח עג
 - יםָיִתְוְִהְב םִיונַּב בְרַח טיל םכל תֹויְהְּב יּתְרַתּוהְו :הוהְי ינאי

 = רֶׁשֲא םָשרּבְׁשנ רֶׁשֲא וב יתוא םֶכיִטיִלְּפ ּרְכְָי תוצר

: 

| 
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 rr § Q 101155 280 עדְנָא, 16 6 (0חשטסטס( 66) 85 ָךֶלָעְגָא 6[ 16,455 |
 < םזט 16 6 אל | 1 6 30 אלו, 6 אל ינאו | 12 + הָרֶזֶא, 1 6 6 םֶרזא |
 3 13 °° 6 sol ‘nbnl |? dl c 6 (dittogr?) | < prblc 6 ּתעַדְו | 14 3 01 6 6|
 -ל 66 ףיִתּונְבּו, קזפ 'בס 'א 'גב 306 | 15 316 טופ תיִיָהְו | ל-ל דק; 6 0ד6ע0אדה

  ?( | © nonn MSS 60X ‘AQ | 5%<<6)%( | * 5או סמ טוטד\; קז5 הָמָשְמּו הָמַש |
 | יִתָמַח | 16 * 16 68 יִצִח;א 81 בערה | * >6 || < 1 םֶכְּב ₪ ךֶּב | %%1 6 6 ּויָהְו =
| 6 prb 886 | 1 ל ct: 17 9 ףילע 6 6 | ? 6 kai ryuwphcouai de | 

 |  )6( | 3 * 61 6 6לע | ל 1 םהילע 6 | Cp6,2° 6--אטא\606 (ביִבָּפִמ) 5 =
Ro ְתֹויִאַּבַל iC תֹואְיְגלו | = dlc nonn MSS 6 || 5 663 iTַא| | 4 exc? 

  (cf 6) | 5 =" >6 add | 6 * EE30 IHW) sed 41 6 6 | Paleּועְּדגנְו םֶכיִלּולְ |
6 | = >6, prb dl | 8 * >6, prps Nn sed cf 13 | ° 1 --םֶכְת | 9 3: 4 6 6. 
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 תֹונֹוַה םָהיֵניִע תֶאְו יִלָעָמ הַסרְׁשֲאי הָנּוּוַה םָּבְל"תֶא ייִּתְרַּבְׁשִנ
 :לכל יושע רַשַא תֹועָרָה" לֶא םָהיִנְפְּב טקְנְו םֶהיִלּולנ יִרָחֶא
 תושעל יִּתְרַּבְּ יֹטנִח-לֶא אָלי הוהְי יִנֲאְיִּכ ּועְדְיְוופ :םָהיֵתְבַעּוּת
 עֶר ְַּכְב הָּבַה הוה ינֲֹא ראיה כ :'תאזה הָעְרָה סָהְל

 לוי בְרֲחַּב בורְקַהו תּומ רבב קרה iho רָב יבעְרְּב
 יִנָאדיִּכ יםֶּתְעַדיְני :םָּב יִתָמַח יִתיִלְכ לתּומָי בַעְרַּכ רּוצְּנַהְו 'רָאְשַּגַהְו
 יא םֶהיִתוְחְּבְזִמ תֹוביִבָס םֶהיֵלּולְ ךֹותְּב םֶהיֵלְלַח תֹיְהְּב הָוהְי
 תָחַתְו ןנער ץעלָּ תַחַּתְו םיִרָהֲה יׁשאָרולֵכְּבי הָחָר הָעְבגלָּב
 :םֵהיִלּולַג לָכְל חחינ חיִר םֶשדּונְתנ רֶׁשֲא יםוקְמ "הָתְבַע הָלַאלָּכ

 "רּבְדִמִמ הממ הַמְמְׁש ץֶרָאְהתֶאייִּתַתנְו םָהיִלע יִדָיתֶא יִתיִטְנְוי
 פ | :הָהְי ינאי ּועְדיְו םָהיֵתֹוְבְׁשֹומ לֶכְּב הָתָכְבּ
 יָנֹרֲא רמָאהְּכ יםֶדָאְְֶב הָּתַאְוי :רְמאל יִלֶא הָוהְירְַד יהי 7 =
 :ץֶראָה תוָפְנַּכ "תַעַּבְרַאְדלַע ץקה* אָּב ץֶק לֶאְרָשְי תַמְדִאְל הָוהָי

 יִּתַתָנְו ְךִיֵכְרְדִּכ ְּךיִּתַמַפְׁשּו יב יִּפַא ייָתְחַלָשְו לע ץקה יהָּתַע*
 יב לּומֲחָא אָלְו יָּדָלֲע יגיע סוחְת"יאָלְו ְיָתּובעוּת-לְּכ תֶא" לע
 ינָאדיּכ %םתְעדיְו ןיִיִתְּת ךְבותְּב ךִיִתובְעותו ןַּתֶא ךיְלָע 'ִּךיִכְרְד
 :הֶאָב הָּגַה הָעְר תֶחַא הַעְרי הָוהְי "ינדא רַמָא יהָּככ סם :הֶוהְי
 הָריֵפַּצַה האבל :"הֶאּב הגה דיל 'ץיקה ץקה אב יאָּב ץקי

 :יםיִרָה דָה"אלְויהָמּוהְמ םויה* 'בּוְק תַָה אב ץֶרָאָה בשוי ייל
 יֶתְמַפְשּו ךֶּב יִפַא יִתיִלְכְו לע יִתְמִח ְּךַפְׁשֶא בּורָקִמ הָּתְע*
 אָלְו יִניֵע סוחְתְיאָלְוִפ :ְךיִתּובעות-לָּכ תא ּךילָע יִּתַתָנְו ְךָכְדדְּכ

cf S; 6 Gubuoka || = dl9 51+ יִּתְרַבָשְו 6( גת08ע +6 קזזפ יִרָבָשְּב  
dl61 | ל >6(%), כצט  prb6 6 | 5 81 6 6 | < 689 לכב || 10 °° <6)%(,  

 זז 5 1 6 6 | ל \6 חא חא (60ץ6 60ץ6) | 51 לע 6 6 | 5 41 6 6 | * 41 6 6 [
 + 6 'רבו | 12 5 416 6 | ל 1 ? 6 6 םותי (טטצד600\6ף06ד0ו) | 13 * 1 6 8
 ועדיו | ל ג 6 6 לע || << >6 || < >6 || * קזמ dlc 6; SONS = ₪ | 14 *י 8
 ;.terram hanc desolatam magis guan terr. Didl |’ רָּב-- . . | שק ל,2* 5

 6 68 רמָא || * 41 6 6 | * :מ5 6 2155 8 אָּב 6 3 | 5 0 עָּבִרַא | 3. +4 = 4
 in 6 קס 9 | 3 * 6+אָב | * 3 יִּתְכַפָׁשְו | 6 דילע | 4 * 6 אל | * >6 |
 6 12185 ְּךיֵכָרְדְּכ | 51 6 63 ּתַעַדָיו | 5 *16 6 הכ יּכ | ל 31 6 6 | =" >:
 68 30155 6 רַחַא קז תחא 3 תחת; || 6 *= >6 | * 46 6; 3? קיִצָה | * 1 6 6
 ךילע, < 33 | "%>6 | 7 ** >6, כזט 6חק; 1 ? ףיִלָא אָב יִּכ ץֶקַה אָּב (0%*
 הרפצה; תסממ MSS ְךילָא) | * 6 63 בָרְק | << 8(36) 'המ םוי; 84 1 םוי םויה

 'המ || 4 >8; ft 1 םיִרָהָה"לע cf 62544 | 9 * 6 אל.



 לאקזחי 25—7,10

 ו ern ןייְתְ ךְכּותַּב ְךיֵתבֲעֹותְו ןתֶא ךָיְלָע יּרְֹֹרְִּכ לוָמֲחֶא .
 ץצ .הֶרְפְצַה הָאְצִי הֶָאְב הגה 'םּיַה הָּנַהייפ :הָּכִמ הָוהְי יִנֲא יִּכ
 1 ל םהמדאלי עשר- יהָטַמְל םֶק יסֲמֲחֲהי :ןדְזַה חַרְּפ הָטַמַה
 1 םוּיַה יֵעיְּגַה תַעָה אָבי :'םהְּב האלו םֵהַמֲהַמ אל 'םנומהמ
 - יהָנומַהלָּכלֶא ןורַח כ לָבַאָתידלא רָכּומַהְו תַמָשידלַא .הָגוקַה
 לא ןוזחיִּכ םָתָיַח םייחַּב רוע בושי אל כִממַה-לָא רֶכּומַה יב
 .[ ַעְוקּתְב יּוָעְקְתיי וקזחתיהאל ותַיַח ֹוָנֹוֲעַּב שיִאְו בּוׁשְי אָל הָנֹומֲה- -לכ
 = םֶרָחַהיפ :יּהָנֹומֲהלָּכ"לֶא יֶנּורֲח כי יהָמְתְלַמל ךלח ןיאו לפה ןיִכָהְ
 .ריִעָּב רֶׁשֲאַו תמי בֶרֲחַּב 2 רשא תִיָּבִמ בַעְרַהְו רָבָּדַהְו "ץּוחַּב
 | נוי םיָהָה לֶא ּויָהו םּהיִמיֵלְפ למלפו8 יגלו רֶבָדו בעֶר
 | .םִיְַרְּבלְכְו הָניֵפְרּת םיָדיֲהלָכז :1גועּב שיא "תומה םֶלּ יתויִאְגַה

 , " םיִנָפִלְּכ ילֶאְו תּוָצָלּפ םתוא הָתְסַכְו םיקש ורְנְחְני :םִיָמ הנ
 | / םְבָהְזּו וכילשו תֹוצּוחּב םֿפסַּכיפ :הָחְרָק טָהיִׁשאָר- לָכְבּו השב

 = יהוה תַרָבַע וב םליִעַהל לכוידאל םֶבָהְזּו םֶפְסַ יָיהִי הנ ו
 .| = יִבְצּוי :הִיָה םָנוע לשמו ולמי אל םֶהיֵעַמּו ּועַבׂשִ אל םָׁשְפנ
 | ןב"לע וב ושע םָהיִצקְׁש םֶתְבַעוְת יִמְלַ ּהְמָש ןואְנְל ייָרֲע
 = לֶלָׁשְל ץֶרַאָה יִעָשְרְלּ זֵבָל םיִרְנַה"דִיְּב ויָּתַתְנּויי :הָּנְל םֵהָל ויִּתַתְנ
 = *םיִציִרָּפ יּהָבּואָבּו יָנּופְצ-תֶא ּולְלַחְו םֶהֵמ יִנְפ יתְבְסהְו :ָהּוללַחְ
 | םיִמָד יטפָשמ הָאְלַמ ץֶרְה יּכ קִֹתרָה השעיי< 5 יָּולְלִח
 | יםָהיִּתְביתֶא ְּשְרְו םיוג יעְר יתאבהְוי* סָמַח הָאְלִמ ריֶָהְו
 = םּוְלָש ושבו 'אָבְ יהַרֶפַק< :'םֶהיִשְדַקִמ ולַחְכְו 'םיע ןואָּ יּתַּבְׁשִהו
 9 * 69 'רד יפ ₪ 4 8 'רֶדָכ יכ || < 65 תעדיו || 65 הָּכַּמַה; pזמ cזצק |

 = זס * 6+ ץֶקַה אָב הֵּנַה (4 53) הוהי רַמָא הכ יִּכ | * 6 הוהי םזי, 1 4 67.12
 0 5 6 61% 6 ?; 1? (6 6 (?Koi הָּגַה ץֶקַה אָב יִּכ אָב הָנַה | זז * >6, כז

cf6 kai cuvrpiye |מ רֶבָשִי ' eזמ 1'מ רֵּנׁשִנ צp2606 || לל קז5 'מ למק: ק = 
a1969 ספ; 1? סע 'גו אל עשה. (םֶנֹואְגִל 6 24) םֶנֹומֲה לַּפְׁשִ) לָפָשְו | = >6,  = 

crrp; max part(םז הנ 63 18155 8% חנ) | ז2 * 6 הָנָה | ל-ל 01 6 6 | 13ב ™  
 >6; קזמ 1 קיִוֲחָי אל ?ןיְנָקַכ) הָנְקַּמַב הָנוקַחְו 6[ 665 | 14 516 21155 6
 = ּעְקִּת | * 1 5% 6 6630 רֶפּושַב ai ןְרּקַב; pזקs עֹוקָת | =< 1 £c( 6) קזל ּוניִכָהְו
 1 הָמְחלַמ )₪ יֵלְכ yin |ac6 | 15° 6Agמ | 5 1 6 66 ּונְלַכִי | 16 * קט
 / | ּוטלְפנו | ל 1 6 6 לע | 5 >6% 61; 6* (690) X 0 תומה) תוינה םיִנֹויְּכ |
 1c 3, ותּומָי 6 תיִמָא | 18 51 6 6 לעו | ל-ל | ? 6 6 שארדלָּבדלַעְו | 9 ** 6

vel טח6קסטס0מס6דסו | לל >68; 804 || 20 *]? םִיְדְע 685 | 6 0 ּוהָמָש  | 
 = ּומָש | < 66 6 | 0 ּוּולְלָתְ (א ָח-כ | 22 *1וב | ל 6 6ט\ אד? :9*םיצרפ,
 ו -

vel Nan.יִתְבָשַהְ | <16 115 6 םע || %1 קמ | 25 *?; 6 606 | 1 הָאְב  
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 ְׁשְהְּו היְהּת הַָעּומְׁש"ילֲא הַעֲמְׁשּו אֹובְּת הָוה-לע הוה :ןיִאָו
 לָּבַאָתִי למה :םיִנְקְּזִמ הָצֲעְו ןַהּכִמ דבאּת ּהָרותְו יאיִבְּנַמ ןוזח

 הָשַעֶא 'םָפְרּדִמ הָנלְהְבִּ ץֶרָאָהַע ידיו הָמְמׁש שבלי אינו
 פ  :הָוהְי יִנֲאיְּכ ּועְדְיְו םטַּפִׁשִא םֶהיֵטּפְׁשִמְבּו םָתֵא

 בשוי יִנַא שךחל "הָשַמַחַּב ייִשָשַּב תיִשָשַה הָנְשַּבויִהְיַוי 8
 :הָוהְי יינדַא דָי 'םש לע לת יָנָפְל םיִבְׁשֹוי הָדּוהְי יִנָקִזו יִתיֵבַּב
 שא הָטִמְלּ ּינָתְמ הֵאְרַּמִמ* יׁשֲא-הָאָרַמְּכ תּומְד הָּגַהְו הָאְרֶאְו
 יִתיִנְרַּת תלו :הלַמְׁשַחַה יזע רַהְזהַאְרַמְּ הָלְעַמְלּ ויִנְתַמַמּו
 םִיִמָשַה ןיבו ץֶרָאָהְןיִּביַחּוְך יִתִא אשת יישאר תֶציִצְבי נקי דפ
 :תיִמיִנָּפַה "רעש חַתָּפלֶא םיהלֶא "תואְרַמְּב הָמַטׁשּורְ יתא אֵבָּתַנ
 םַש-הַּנִהְוי : bite הָאְנְקַה למס בשמי םֶׁש-רְׁשֲַא ak הָנּוּפַה

 הָּגִהְו 0% - יניע אֵׂשֲאְו הָנֹופְצ רד ףיניע א אָנאש םֶדֶא
 רָמאיופ סם  :"הָאְּבַּב הֶּזַה" הָאְנְקַה למס יַחַּבְזִּמַה רַעָשְל ןופצמ
 -תִיּב רָשַא תל תובעת םישע יםֶהָמ יהָּתַא הָאֹרַהי םדֶאְְּב ילֶא <
 תובעת הָאְרִּת יִבּושִּת רועו יִשְּדַקִמ לעמ הק קחרל הפ םישע ו ילֵאָרְׂשִי |

 דַחָא-רה הָּגַהְו הָאְרֶאְ רצְחַה חַתָּפִדלֶא יתא אביו :תֹולד
 הָגִהְו יריב רֶתְחֶאְ יריקב אָנירֶתַח םֶדָאְְּב לא רַמאּו :יריּקַּב
 רֶשֲא לתוערה תֹוֲעוּתַה-תֶא הָאְרּו אָּב ייֵלֲא רַמאיופ :ידָחֶא חַתַּפ
 ּהָמַהְבּו ׂשֵמָר תיַנְבַּת-לָכי הֵּנִהְו הָאְרָאְו אֹובָאְופ :הּפ םיִׂשֹע םַה
 :ביִבָס ביס sh לע הֶקֶחְמ לאש תי ילכו ץקש

 : 'תלע תֶרֹמְקַה" ןנע רתע ב וְתְרַטְקִמ שיאו םֶהיִנפְל םיִדְמָע

 26 516 660 דלע | ל 6א6 ? ןיִאו; קזפ ואַצִמִי אלו | 27 ** >6, קזט 366 |
 ל 1 c 6894 'רדּכ | 0 8, 1 * 6 יִשְמָחַּב | * עגו* דָחֶאְּב | < 81 6 69 יִחְּתַו
 9 | 6 6 | * 41 6 6 | 2 * 61 6 6 | ל 1 6 6 שיא || < 16 6 וָנְתַמִמ | 5-5 >6 |[
 3 * Vs תּומ | ** 6 ישארב | 5 7א155 טמפ ₪ תֶאְרַמְּב | 116 6 'ַשַה | *1
 ימינפה; >6%8 ; 308? || 6 63 61 בשומ ₪ הנקמה (155)3 ₪884 אנקמה 4
 ;(E$ 566 8 'גו רָשַא סחומ 304 | 4 2155 66+ 7 | 5 * 63 חַרְוָמַה> | ל-ל 1

jeal6( 6 | 6 == 1 ¢ 68 תיִאְרַה | * 6 םָה הָמ | ₪5 16 6 | קזקצ יִנְקֲחַרְל  
 ;c6 |7 “>6;dl| 8 **>6, dl ₪1 רבע כז רתח || * >6, 61; ₪ קז רתחאו 1

er |PdlciMS6 || ro °° prb add;רבָעָאָו | < 4 6 6 || 9 * ו ? םֶדָאְְּב +  
 6 לָכְו םיִצּוּקְׁש םיִלָבַה | * >6 || 1 * 6 eoviac || > dl c' 6 | < 81 תֶרטְקַהְז

 הָלֲע; ןנע >6.
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 .ידָׁשחּב םיִשע לֵאָרְׂשִ-תיִב יגָקז רֶׁשֲא םֶדֶאְוְב תיִאְרַה ילֶא רמו
 !]| הָוהְי בֶזָע יגנמא הָאר הָוהְי ןיִא םיִלְמא יִכ 'וִתיִּכְׂשִמ ירְַחְּי שיא
 = "רֶׁשֲא תֹלֹדָנ תובעּות הָאְרִת בָּׁשִת דע יֵלֲא רָמאּיויג :ץֶרָאָהיִתֶא
 .רָשַא" הָנהְיְדתיִּב רָעָש חַתָּפלֶא יִתא אביו :םישע הָּמָה

 || | ם וּזּּמַּתַה-תֶא תֵּּכַבִמ תובשי יםיִשַּגַה םָׁש-הַּנָהְו הָנּוְפצַה"ילֲא
 )| = תולדּג תוָבַעות הֶאְרִּת 'בּושּת דוע יםֶדאְדְִב ָתיִאְרַה יֵלֲא רֶמאוי5
 | | דהַַּהְו תיִמיִנָּפַה הָוהְיתִיִּב רצֲח-לֶא יתא אביויפ :הָלֲאָמ
 ן} = ׁשיִא הָׁשִמֲחו םיִרְׂשְעְכ ַבְִמַה ןיבו יָּואָה ןיִּב הוהְי לֵכיַה יחַתָפ

 || יהָמְק 'םְתיוַחַּתְׁשִמ הָמַהְו הָמְרק םֶיְִּפּו הָוהְי לָכיַהְלֶא םהירֹהַ
 || = תּושַעְמ הָרּוהְי תיִבְל לקְנַה םֶדָאְרְב ָתיִאְרַה ללא רָמאָיַויז :שָמָשל
 || . ובשינ סָמָח ץֶרָאְהְדתֶא ּואָלְמִדיִּכ הָפוׂשֲע רֶׁשֲא תֹובֲעֹוְּתַה"יתֶא
 = "הָשַעֶא יִנאדםֶגְו8 :יםּפֲא-לָא הָרומְּזַהדתֶא םיחלש םֵּנָהְו יָנַסיִעְכַהְל
 | = אלו לּוָּג לוק יינזֶאְב וארו" לוָמְחֶא אלו יניע םִחְת"אְל הָמָחְב
 | :'םתוא עַמְשֶא

 || = שיא" ריִעָה "תוּדְקֶּפ ּוָבְרְק" רמאל לודנ לוק יִנְזִאְב אָרְקיַוי 9
 | לע ירַעָשְְּרּדִמו םיִאָּב םיִשְנַא הָשָש הָּגַהְו ;ּודיב ותָחָשִמ יִלְּ
 | = םֶכותְּב דָחֶאשיִאְו ודיְּב ֹוצְּפַמ יִלָּכ שיִאְו הָנּופָצ יהָנפָמורְׁשֲא
 || = חַּבְזִמ לָצֶא ּוטְמַעַיַו ואביו .ויְנְתְמְּב ירפפה תֶסקְוי 'םיִָּב שּוָב
 | = הָיָה רֶׁשֲא יבּורְּכַה ילעַמ יהלעב לֵאָרְׂשִי יהְלָאורוָבְכו :תָשָחּנַה
 | ג רָשַא םיִּדַּבַה שלה ׁשיִאָה-לֲא אָרְקיו תִיָּבַה ףןַּתפִמ לא ויל

 | תב יריעה תב רבע ולא יהְוהְי רמאנ+ פ :וינתָמּב רפה
 = םיִקְנֲאַנַהְו םיִחָנֲאַּנַה םיִׁשְנֲאָה תֹוָחְצִמ-לַע וָּת "ָתיִוְתַהְו םֶלָשּורְי
 = ריעב ּורְבע יִנזאְּב רָמֲא הָלֲאלופ :ּהָכּותְּב תוָשענה תובעוַּתהלָּכ לע
 א ְלּותְבּו ירוְחְב ןקז ּלֹמֲחַּת-לַאְ יכיני סוחְּת-ילע ֹּכַהְו ויֵרֲחַא

 ו 12 5 >65; +1 6 6* הפ | P12 ותָבשל רֶדָחְּב | < 4 6 6 499 | 13 1
 = 66 | 14 ** 6 הָנּוּפַה ₪6 || ל 16 6 םיִשָנ | 15 * 8*6ג + הפ . . לקנַה =+ 1788 |
 5 616 6 || 16 * 1 ,DQ‘ 6 אטו 6\ ד. ח006קשע | ל 6( 115 6,35| < כצו5 616 5
 = 6 | %1 6 152155 םיִוָחְּתְשמ | < 1 6 6 | 7 * 5155 ₪06 61 --דלָּכ | ל >8

dl|םתא | ל 56  velיַּפַא | 18 * 1 6 6 ך-םֶהָל  velיִּפַא  pr61 | 5 דגש 500  ₪ = 
 .  סק 9, 53 6 תדְקֶּפ הֶָבְרִק | 5 כט 304 612 | 2 516 6 'שָה | ל 1 | 6
 6 הָנּפַה | 5 6 rodrpn (DDB?) || << 65 אס\ םשצמ 00ח6וקסט || 3 * 6958
 ws | ל ?; 6*א לע 6 6 || < 1 6 6 םיִבּורְּכַה | % >8; 16 6 םֶחיִלַע | < ₪ 103 |
 6 | 4 81 6 6 | ל Q V7 nonn MSS 6 ילא | << >6 | 5 6 ָּתַתַנְו | 5+ 0

 לא 696" לֶאְו | * 0 זח1+ 185 םֶכְניִע | 6 * 1 6 68 'חבג
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 -לַא ּוֵּתַה ויָלֲע-רְׁשַא ישיִא-לְּכ7לַעְו תיִחְׁשַמַל וִגְרַהַּת םיִׁשָנְו ףַמְ
 :תִיְּבַה יָנפַל רֶׁשֲא 'םיִנָקְּיַה םיִשָנַאּ ללחיו ולח יׁשְדקַממּו שנת

 םיִלְלֲח יתָֹרְצַחַה-תֶא ּואְלַמּו תִיַּבַה-תֶא יִאַמַמ םֶהיֵלֲא רָמאיוז ם

 רַאְׁשאָגְוי םֶתּוּכַהְכ יֵהְי :יריִעְב ּּכַהְו ּוָאְצְיו ּואָצ
 תיִחְׁשַמַה הֹוהְי ינֹדא ּהָהַא רַמאָו קעְזָאָו יַנָּפ-לַע יהָלְּפֲאְו ייֵנֲא
 :םלשּוךי"לע ד ָךְתָמֲח-תֶא 2 לֶאְרְשי תיִראָשילָּ תֶא הָּתַא
 *אלמִתַו דאָמ דֶאְמְּב לֹודָנ הָדּוהְִו לַארׂשי-תיִּב ןוע יֵלֲא מאיו
 ץֶרָאָה-תֶא הָוהְי בזֶע ּורְמֲא יִּכ יהָמְמ הֶאְלִ ריִעָהְו םיִמָּד ץֶרָאָה
 םּכְרֹּב לֶמְחֶא אָלְו יֶניֵ סוחְתאָל יִנַא-םַנְיס :הָאר הָוהְי ןיֵאו
 יויִנְתָמּב תַסָּקַה רֶׁשֲאי םיִּדַבַה שובל ׁשיִאָה הַָהְויי :יִּתָתְ םָׁשאֹרָּב
 :יִנְתיּוצ ירֵׁשֲאב יִתיִשָע רֵמאָל רֵבְּ בישמ

 ןְבֲאַּכ םיִבְרָּכַה שאְרְלע שא עיִקְרָה"ילֲא הָּנַהְו הָאְרֶאְוי 0
 שָבְלו שיִאָהְ" -לֶא רָמאיַ> :"םֶהיְִע 'הֵאְרנ אֵפַּכ תּוָמּד "הָאְרַמְּכ ריפס
 ךָנְפָח אָלַמּו 7 תַחָּתדילֶא לגל תֹוניִּב-לֶא אב ירָמאיַו םיִַּּבַה
 םיִבְרְּכַהְוי :יִניִעָל אָבָּיַו ריִעָהדלע קרזּ םיִבְרְכל תוְגיּבִמ שֶאדיִלַחְנ
 :תיִמיִנָּפַה רַצְחָהתֶא אמ ןְנְעֲהְו שיִאָה יואב יתיבל ןיִמיִמי םיָדְמַע

 תיבה אלְמיַו תיבה ןתְפִמ ילַע יבּורְכַה ילַעְמ הָוהְידְּכ רי
 םיִבָרְַּה יִפְגַּכ לוקו5 :הֶָוהְי רוְבָּכ הָנָבתֶא הָאְלְמ רצָחַהְו ֶנָעַהדתֶא
 -תֶא ותּוְצְּב יהְיַנ5 ורְּבַדְּב ידשדלֶא לוקָּכ הָנציִחַה רָצְחֶהְדדִע עַמָשַנ
 םיִבְרכַל תֹוניְּבִמ לגלגל תֹוִניֵּבִמ ׁשֵא חק רמאל םיִּּבַה-ׁשבל ׁשיִאָה
 יםיָברּכַל תֹוְניֵּבִמי ודיתֶא יבּורְּכַה תֵלְׁשיל :ןפֹואָה לַצֲא רמע יו אביו
 ייִַּּבַה ׁשבל ינְפֲח-לֲא ןתיו אְׂשו םבְרְּכַה תֹוניֵּב רָשַא ׁשֲאָה"לֶא
 :םֶהיֵפְנַּכ תַחַּת םָנָא-דִי יֹתיִנְבַּ םיִבּורּבַל יאָר :אציו חקינ
 לַצַא דָחֶא ןפוא םיִבָרְכַה לָצֶא םיִנַפוא הָעְּבְרַא יהָגַהְו הָאְרָאְוּפ
 6? שיא ;prb 61 6 SOA je wh dl; Sx 6 סת םישנא | 3 6 לסט 6 ד
 oix., sed dub || 7 * 6 תוצגחַה 560 1 6 4 || ל-ל ₪; קזט 16 3( 6ג) ּוּכַהְו ּואָצּו
 ריעב | 8 ** add, dl c 6 (l vel c MSS SZ QW] vel c Qr MSS רֶאָשְנְ |

prb 1 cf 7,23 |י 1 לּפָאְ 6! 1,28 | 5 61 6 6 | 5 416 6 | 9 * 66ג הֶאְלִמ יִּכ  
 5 עץ; 1 bpm cf 7,23 6 ddikiag )+ א6| 0א066(00000) | 10 ** B$ אלו /

Cp ro, 1זז < >3 | ל ] 6 א תווי 155 וב רָשַאַּב, 0 31 )155 רשא לכָּכ |  
WNרGAV prblcלע (6) | ל 61 6 6 | 5 81 6 6 | 9 6*ג ויל |6<2°)% |  
 'ת || < 16 6 םיבורכל || 3 ** ?; 61 4: 9,3 | * 1 6 3(68) אזבַּב | 4 * ?; ₪1 לע
 6( 6 6 9,3 | ל 16 6 םיבורכה || < 660 ג לֶא 61 93: + ו לעַמ ₪18 | ל * 1
 6 6 | ל 61 6 6 || < 1 6 17155 'רּכל = 2.6 | 5 366 | 8 * ?, ₪ 693+-6*
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 םיֵנַפֹוֲאָה הֵאְרַמּו ידָחֶא בּוְרְּכַה לָצֶא דָחֶא ןפּואְי רָחֶא .בּוְרְּכַה
 הָיִהְי רָשאּכ םתעּבְרְל דָא תֹוָמְּד םֶהיֵאְרַמּופ :שיִשְרִת ןֶבָא ןיִעַּכ
 בס יאל וכלי | םֶהיֵעְבְר תעברַא-לָא םֶּתְבלְּב :ןְפּואָה ּךֹוָתְּ ןָפֹואָה
 .[ ּוּבָסי ‘אל וכלי יִרְחֶא שארֶה הָנֶפִירָשַא 'םּוקְּמַה יִּכ 'םֶּתְכֶלּב
 | םיִּנָפּואָהְו םֶהיִּפְנְכְו םֶהיִדיְו 'םֶהָּבִנְ יֿהְרְשְּב-לְכְוופ :יםָּתכַלְּב
 | אָרְק םָהְל םיָנַפֹוֲאְל ו :םהינָפוא םּתְעַּבְרַאְל ביבס םִיניִע םיִאְלמ
 = םּלְּכַה יִנְּפ דָחֶאָה יֵנּפ דחְאל םיִנָּפ הָעְּבְרַאְוי+ :יִנְזֲאְּב לֵגְלַגַה

 | :רָׁשגינְּפ יִעיִבְרֶהְו הלר יְִּ שיִלָשַהְו םֶלֶא נְפ 'יִנָשַה גו
 | = תֶכְלְבּוי< ורָבְּכירַהְנְּב יִתיִאָר רֶׁשֲא היחַה איָה םיִבּורְּכַה ּומְריַיפ
 םֶהיֵפְנּיתֶא םיִבּורָּכַה תֵאְׂשִבּו םֶלָָא םיִּנַפֹוֲאָה וכלי םיִבּורְּכַה
 | םָרֶמעְּבִז :יםלצַאמ םָה"םג" יםיִנַפֹואָה ו ץֶרָאָה לַעַמ ּרָל

 | םיכירכה אש תש דעי 'תִיְּבַה ןּתְפ למ: הוה
 | ל ייִנַפואָהְו םֶתאְצְּב נעל ? ץרַאקמ מוריו םָקיַפְַתֶא

 לעברו 7 םיִנָּפ הערה הָעְבְראי :הָמַה .םיִבּורְכ כ עא

 < הָמַה םֶהיִנְּפ תמו :םֶהיִפְנּכ תַחּת םלֶא יי תּומְּ חאל םִיפּ
 | רָבע-לָא ׁשיִא 'םָתֹואְו יםֲהיִאְרַמ רֶבָּכְרַהְנדלַע יִתיִאְר רשא םיִנָּפַה
 1 וכלי ויִנֶּ

 | לומדה הָוהְיְדתִיַּב רָעָשְלֶא יִתא אָבִּתַו חור יתוא אָשִתַוי 1
 = הָאְרֶאְג שיא הָשָמחְו םיִרָשָע רעָשַה חַתָפְּב הֵּנַהְו הָמיֵדָק הָנּפַה
  פ :םַעָה יִרָש ּוהָיְנְּבְִב ּוהְיְטלְּפתֶאְ רעב ל הֶיִנזַאַיתֶא םֶכותְב
 = דתצע םיִצְעיVַהְו ןְוַא םיבשחה םיִשָנַאָ הָלֲא םֶרָאדןּב יִלא רַמאּיַנ>
 ריִּפַה איָה םיִּתְּב תֹוָנִּב בֹורָקְב אלי םיִרְמֲאָה :תאְזַה ריִעַּב עֶר

 } g °% >6 cf $ | ro LADS cf6 || rr * תסתמ 1155 06 3674 אלן | ל <8 |
 oe l'birby 68¢ | ° 1 c nonn MSS Edd Vrs אלו | * >3 || ז2 *> 61 6 6 | "1
 םֶהיֵּבַנְו צ6| 6 1,18) םֶתּבְו | << 6% םינפואה תעבראל; 8+ 41 'פוא || 13 306
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ft04 | 16 * 6 םֶהיִנפוא | לל >6(%); םה םג < | 7 ןםָּתֲא | 18 ==  frtv is = 
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 לַּפּתַופ :םָדֶאְוַּב אֵבָנַה םָהיֵלֲע אֵבּנִה כ ס :רָׂשְּכַה ּונָחנֲאַו
 יתיִּב םֶּתְרַמַא* ןֶּב הוהְי רַמֶא"הַּכ רמָא יִלֶא רֶמאיַו הןהְי חור ללע

 ריִעְּב יסכיללח םֶתיִּבְרַה< :ָהיִּתְעַדְי יִנַא םֶכַחּור תולעמו לַארׂשִ
 הָוהְי יינדַא רמָאזהְּכ ןָכְל ם לח היַתּוצּוח םֶתְאלַמּ תאּזַה

 םָכְתֶאְו ריָּפַה יאיָהְו רׁשְּבַה הָּמַה ּהָכֹותְּב יםָּתְמַׂש רֶׁשֲא םֶכיֵלְלַח
 :הָוהָי ינדַא םָאְנ םֶכיִלְע איִבֶא בֶרָחְו םָתאֵרְי בֶרָח* ּהָכּוּתַמ 'איצוה
 םֶכָב יִתיִׂשְֲו םיִרְזדִיְּב םֶכְתֶא יִּתַתְנְו ּהָכּותְמ םֶכְתֶא יִתאַצוהְופ
 םָּתְעְדיִו םֶכְתֶא טוּפָשֶא לֵאָרְׂשִ לּובג"לעי ות בֶרָחַּב יי :םיִטְפָש
 ּהָכותְב יּויָהְּת םָּתַאְו ריִסְל םֶכָל הָיָהְתְדאל איה :יהָנהְי יִנָאדיִּ
 הָוהְי יִנָאְדיִּכ םָּתְעַרִיְו* :םֶכְתֶא טפְׁשֲא לֵאָרְׂשִ יֵלּובגלַא רַשְבְל
 רֶׁשֲא םִיּוּנַה יֵטַּפְׁשִמַכּו םֶתיִשע אל יִמָּפשִמּ םּתְכלַה אלי יִקְחְּב שא
 לּפָאְ תֶמ הָיְנְּבְֶָּב ּוהָיִטלָּפּו "יאְבּנַהְּכ יִהְיַו :יםָתיִׂשע םֶכיֵתֹוְביִבְס
 הָשע הָּתַא הָלָּכ הוה 'ינלַא ּהָהַא רמאָו לוד לוקי קַעזאר ינָפלַע
 ס | לֶאְרְשִי תיִרָאָש תֶא

 יִשְנַא 'ִּךיָחַא ךיחא םֶדָאְּב :רָמאַל יִלֶא הָוהְי-רַבְד יהיו
 וקחר םלָשּורְי יבשי םַהָל ּורָמָא רַשא הל לַארׂשִ תיֵּב"לְבְו יִּדַתְלאְנ
 "הָכ *רמָא כָל ס :הֶשְרומל ץֶרָאָה הָנִתַנ איה ּונל הוהְי לעַמ
 יַהָאְו תצְרַאְּב םיִתוציִפַה יִכְו םִיגַּב םִיִּתקַחְרִה יִּ ּהָוהְי 'ינרַא רַמָא
 -הָּב ירֹׂמָא ןכְליז ס :םש ּואָּבְררָשַא תוצְרַאְּב טַעָמ שדקמל םָהָל
 -ןְמ יםָכְתֶא יִּתְפַסֶאְו םִיִּמִעָהְדוִמ 'םֶכְתֶא יִּתְצַּבְקְו הָוהְי 'ינדא רמָא
 -ּואָבּו8 :לֵאָרְׂשִ תַמְדַאתֶא יםֶבְ יִּתַתְנְו םֶהָּב 'םֶתוצַפְנ רַשַא תּוצְרַאה

 יִתתְנְוי :הָּנִַמ ָהיָתֹבעּוִתלּכ"תֶאְו ָָצקְׁשלכיתֶא ּריֿפַהו הָמש
 ןֶבָאָה בל יִתרְסַהְו 'םֶכְּבְרְקְּב ןּתֶא הַׁשְדַח רו ידָמֶא בל םֶהָל
 יטָּפְׁשִמ-תא וכל יִתְקְחְב ןעֶמְלס :רֶׁשְ בל םָהְ יִּתַתָנְ םִיָשְּבִמ
 -לָאוו :'םיהלאל es הָיָהֲא יֵנֲאַו 1 .יל"ויהו םתא ושַעְו ּורָמָשְי
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 58 לאקזחי 1 3

 םָאְנ יִּתַתָנ םָשארְּב םֶכְרַּד ךלה םָּבְל םֶהיִתוְבַעְוְתְו םֶהיִצּוקַש יבל
 םיִּנָפּואָהְו םֶהיִפְנַּכ-תֶא םיִבּורָּכַה ואשר 5 :הְוהְי "נד
 הוהְי דוָבְּכ לע :הָלְעֶמְלִמ םָהיֵלֲע לֵאָרְׁשִיייֵהְלֲא דוְבְכּו םֶתְּמִעְל
 יִנְתַאְׂשִנ ַתּוָרו=צ :ריעָל םֶדָקִמ רֶׁשֲא רַהָה" לע דמעיַו יריִעָה ךות לַעַמ
 ילעמ לע יםיִלֲא חּורְּב הָאְרַמב הלוגַהלָא יהָמיִּבָשַ יִנָאְבִּתַו
 | רָשא הֶוהְי רב תֶא הָלּוּגַה-לא רָּברֲאְו = :יִתיִאָר רֶׁשֲא הָאְרּמַה

 1 פ  וינָאְרְה
 = יירַּפַהדתיִביְךּותְּב םֶדָאְּב :רֹמאָל ילֲא הָוהְידרַבְד יקיני ל

 עֹמְׁשל םָהָל 'םינְא ּואָר אָלְו תֹואְרל םֶהָל םיניִע רֶׁשֲא בֵׁשי הָּתַא
 יִלָּכ ףָל הָשַע םֶדֶאְרְב הָּתִאְוי ס :םַה יִרָמ תיִּב יִּכ ּועָמָש אָלְו
 ; 'םָהיִגיעל רֵחַא םֹוָקְמ-לֲא + ְְמֹוְקִמִמ יָת םהיניעל םַמּוי "הָלְנּו 7
 םַמוי הלוג יילַָּכ ףילכ תאַצוהְוי :הָמַה יִרָמ תיֵּב יִּכ ּואְרְי ילוא
 הינע : יהרוג יִאָצֹוְמְכ יםהינועל 5 בֶרָעְב את הָּתַאְו םהיניעל
 | יהָמְלעְּב אָׂשְּת 'ףָתַּ"לֲע יםהיניעלפ וב תאוה ריִקַב ִלרֶתִ
 ו תיל ד ףיֶּתַתְב תפומדיכ ץֶרָאָהדתֶא הָאְרִת אָלְו הָסְכְת ּךיִנָּפ 'איצות
 = םָמֹי הָלּוג יִלָכְּ יִתאַצֹוה יֵלָּכ יְיָ ירש ןָּכ שַעֶאְוז :לֵאָרְׂשִי
 יִתאָשְנ .ףַתָּכילע ייתאצוה "הַטְלְעַּב דִיְּב ריק ליתר בֶרַעְבּו
 אלה םֶדָאְדַּבִ :רמאל רֶקבַּב יֵלֲא הָוהְידרַבְד יהו ַפ :םהיגיעל
 < םֶתיִלַא רֶמָאיי :השע התא המ ירמה תיִּב לֶאְרָשְי תיּב ףילא ּורָמָא
 | תיִּבדִלָכְו םלָשּוְריִּב הּזַה אָשַמַה איִׂשָנַה הָוהְי ינרַא רַמָא הָּכי
 = ב יִתיֵׂשֲע רֶׁשֲאּכ יָכְתַּפֹומ יִנא ירֹמֲא+: :םֶכֹותְב הַמַה"רְׁשַא לארי
 ו ףַתָכ"לֶא יםֶכותְּב"רָשַא איִׂשָנֲהוַײ :'גכלי יֵבְׁשַב הָלּגַּב למל הֶׂשעַ

 = רֶׁשֲא ףעי הָּסַכְי וינְפ וב איצה ּורְּתְחִי ריִקּב 'אַצְיַו 'הַמלעְב אָׂשִ
 שָפְתַנְו ויִלָע יִּתְׁשִר"תֶא יִּתְׂשַרְפּו :ץֶרָאָה-תֶא יאּוֲה ןיעל* הֶאְרִיאְל
 ar ° crrp; prps ירֵחַא הָלֵאְו 65 69 | ל 6 6 6 | 23 = rp; 6 Va ךּותמ

cf 10,196 || 24 ° 6 eic vv X.נו חַתַּפ לעַמ ' vel64+ 1 [יִנמדִקַה] רעָשה הַתָּפִמ  
 cf SE || b-° prps 'bN 0 תֵאָרַמְּב) הָאְרַמְּב | << לעמ לַעַאְו | 6 12, 2 ** 6
 דוסע 60ואושטע 60ד00,, 5 םֶהיֵתֹובֲעוּת | ל ו דאו |[ 3 + 416 6; 5 ָתיִלְגְו |

be8 |>4|5י6ילּכ | 5 568 | = קצמ 1 הָלֹוגַב אַצֹוְּכ 6 )יא( < 
 60 60 ,aiyudAwroc 550 | 5 * ףל >8 | ל 16 טמפ תאַצַיְו | 8<6°; A ףיֶלָּכ,
 6% 1 | * 68 'עבו || < 16 636 אָצְת | 7 * 6 'א"לֶכְּכ | 5 6894 הוהי יִנּוצ | < 61 6
 68 | %68'עבו | < 1 6 עפ יִתאָצָי | .ro זז 8 7* ₪ 804 | זז 5 6 תַפַומ |
 prb dl ,3< * | כb nonn MSS Edd $ D | 5% 8 'ִת | 12 * 3 םֶכְכּותְּב | * 1 6

cf 68 |6 לע | < 63 'עבו | % 16 6369 אצי || < 1 6 68 רתחָי | :1 תאַצְל  
slc 6 jpn? |Padlc$Scf6 3. 
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 4 האייל ּהָתֹואְו םיִּדְׂשַּכ ץֶרֶא ּהָלֵבְב ֹותֹא יִתאָבָהְ דפ

 םוגַּב םָתוא יִציִפַהּב הוה ינֲאיְּכ עדו :םֵהיִרֲחַא - בֶרֲחְו
 בעמ בֶרָחַמ רָּפְסַמ יִשְנִא םֶָהַמ יִתְרַתוהְוי :תוָצְרַאְּב םָתֹוא יִיִרזְ
 ּועֶדיָו םָׁש ּואְּב"רׁשֲא םִיוגַּב םֶהיֵתֹובעוּת-לְּכ-תֶא רַּפַסִי ןעמל רֶבְּדַמּו
 םָלֲאדּבי :רמאל יִלֶא הָנהַידרַבְד יקי = ם < | הני יִנַאדיִּ
 תְרַמֲאְוופ :הַּתְׁשִּת הָגָאְדְבּו הָזְגְרְּב ימי לָכאּת ישעְרְּ ךמחל
 תַמְדֲא-לֶא לשר יִבָשויל הָוהְי ייִנדַא ַמֲא-הכ ץֶרָאָה םעדלָא
 םֵׁשַת ןעַמְל ִּּתְׁשִי ןֹומַמׁשּב םֵהיֵמיֵמּו ולכאי הָגֲאְדְּב םֶמְחַל יֵלֲאָרְשִ
 תּובָׁשּונַה יםיִרָעְהְנ :ּהְּב םיִבְׁשִיַהלְּכ סמֲחַמ יהָאלַמַמ ּהָצְרַא"
 פ  :הוהְי ינֲאיּכ םּתעַדִ יהיהת הָמָמְׁש ץֶראָהְו הָנְבכֲחַּת
 "לַע םֶכָל יִהָּנַה לֵׁשמַה -הַמ םֶדָאְְְּבִי :רמאל לא הָוהיִזרַבְד יהיו
 רַמֶא כל וחיי דָבָאְו םיִמִּיַה ּוכְרַאְי רמאל לֵאָרְׂשִי תַמְדֲא
 ּולָשָמְידאָלְו הזה לָעּמַהתֶא יָּתַבָשַה הָוהְי יינרא ַמֲא-הכ םֶהיֵלֵא
 :ןוזָחהלּ רָב םיִמָּיַה וברק םָהיִלַא רבא יִּב ילֵארׂשּב דו ּוָתֹא

 :לָאָרְִׂי תי וב קָלָח םסקמו אָוש ןְַחילּכ דע הָיְהְי אָל יפי
 יִּדָשָמִת "אֶל 'הָשַעְיְו 'רָבָּד רּבַדַא ירָשַא תֶא* רָּבַדַא הוהְי יִנָאויִכ5
 :הָוהְי יינדַא םָאְנ ויֵתיִׂשֲעו רָבָּד רֶּבדֲא יִרָמַה תיִּב םּֿכיַמיִב יִּ ידוע

 לַארׂשיהתיב הָּנַה םִנָאְְּבל :רָמאל יִלֶא הָוהידרְבְד יהיו 6

 אה תוקוחְ םיִתַעְלּו םיִבַר םיִמָיְל הז אּוהירֶשַא חה 'םיִָמָא
 דלָּכ דוָע 'ְּךָשֶמִתִאְל הוהְי יינדא רַמָא הָכ םָהיִלַא רַמָא ןקָליל :אָבִ
 פ  :הָוהְי ייִנדַא םָאְנ יהָׂשעו רָבָּד רֵּבַא רֶׁשֲא יָרָבְּד

 יִאיִבְנילֲא אֵבָּנַה םָרָאְָּב* :רמאל ילֶא הָוהְירְבְד יהִיַוי 13
 הָבּ : הָנהְיְדרַבְ ועְמָש יםֶּבְלִמ יִאיִבְנְל ּתְרַמָאְו יםיִאַּבּנַה לֵאָרְׂשִי
 13 8 ּהָּב | 14 * 0 ורֶזע; 1 6 636 ויְרע | Bb 3 ut vid ויָקְַּחְמּנ 6

MSS onn006 ד. ידו וג 00100 ; כ <0 | < יז הד הָרְזָא || 16 ת 

a44 cf 19 | 19 *68 בערַמּו | 18 * ?; כצט 1 הֶדְעַרְּב | * 6 םימהו | = זמ  
c6 | ° frt add (in 1 1 6 6 TN" vel fit nּאָל"ב) | = 1 prb c nonn 

a44 ? cf 19 | 2256 |155 ּהֶאְלְמּו םֶצְרַא | 20 * 1 קזמ ¢ 64 םֶהיֵרֲעְו | **  
Ages3 2 א  dub;6 |? 6 יִתֹבַׁשֲהַו < 6 שי תיִּב | 4  cל >6 41 | 23 * 41  

 קזקs אָבּו (ג1 רַהְמּול) ; 1 8+ ןוכְנְו | 24 550 יִנָב | 25 ** >3; 6 יִרָבִּד |
 * >6 | * 63 הָשָעָאְ | %1 6 טופ אלו | < מי + 6 , 63 ךשְמָא | *>3 || ₪ 6

olkog ‘lap. 0 raparixpaivwv || ° 6+יתישעו || * 41 6 6 | 27 * ₪ 1 יִרָמַה; 6  
 רמאל | 28 * 416 6 || * 1 'מי ₪ 6 || < 6 רָּבַדַא | * 6 השעאו vel יִתיֵׂשֲעְו | * 1

 6 6 | סק 13, 2 *1 6 09* טופ לע | * | אָבְָנֶה ₪ 6 | << 1 6 6 םֶהיֵלֲא.
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 רחא םיִכְלָה רָשַא" יםיִלָבְּנַה "םיִאיִבְּנַהְלַע יִוָה הֹוהְי יֵנֹדַא רַמָא
 | אל5 יָה לֵאָרְׂשִי ד ְךיִאיִבְנ תֹובְרֲחְּב םיִלֲעְׁשְבי :וִאָר יִתְלָבְלּו 'םחּור
 | יהַמֲחלַמַּב רָמעל לֶאָרְׂשִי תיבילע רד יות תורכי ייל

 [/ בכ םֶסְקַמּ םּתיִזֲח אוְׁש-הזחמ יאולהז :רָבָד יאק es חלש
 !| = ּרָמָא הָּכ ל" פ  :ייִּתְרַּבְד אל ינאו הָנהְייָאְנ םיִרָמִאְו" םתְרמא
 םָאְנ יםָיִלַא יִנָנַה ןֵכָל בֶזִּכ 'םֶתיִזחו אוש םֶכְרַּבַּד ןעי הוהָי לנדא
 בז םיִמְסְקַהְו אָוש םיִזחַה .םיִשיִבְַה"ילֲא יי יהָתְוָהְופ :הָוהְי נא
 sr dh ובְתָּכִי אל לָאְרְשותיב בָתְכַבּו ויָהידאל יִמַע "דוסְּב
 ּועָטַה ןעיִבּו ןַעָי יי :הֶוהְי *ינדא יִנֶא יּכ יםתעַדיו ואבי אל לארי
 ותא םיִחָט 'םגהְו ץיח הָנב אה םולְׁש ןיִאְו םּולָש רמאל ימַע-תֶא
 יִנְבָא 'הָנִּתִאְ ףטוש םַשָג ו הָיָה ילו לַפְת יִחָט לֶא רֶמָאוז :לָפֶּת
 אלה ריִקַה לפָנ הָּגַהְו* 1'עקבת תֹורֲעְס ַחּורְו הָנְלָּת שיִבּגלא
 ייִנְדַא רַמָא הָּכ ןכָל :םּתִחְט רָשַא חיִטַה הָּיִא םָכיֵלֲא רַמָאָ
 יִנְבַאְו היְהְי יִּפַאְּב ףטש םשגְו יִתָמְחְּב תוָרָעְס תור יִּתְעַקִבּו הָוהְי
 לַפִ םָּתָחַ רֶׁשֲא ריקה"תָא יִּתְסַרָהְוצ : 'הְלכָל יֹהָמֲחְּב ׁשיֵבְגְלָא

 ירמא מ וא יט ריק יתְמְחתָא ילכו :הןהו גאי
 -ילֶא םיִאְּבִנַה לֵאָרְׂשִי יִאיִבְג< :ותא םיִחָטה 'ןיָאְו ריקה 'ןיִא םֶכָל
 :הָוהְי יָנדֲא םָאָנ םלָׁש ןיאְו םֶלָש 'ןוזח הָל םיִזחַהְו םלֶשִרי

 -  תואָפִנְתְמַה מע תווָנְּבדלֶּ יִנּפ םיִש םֶרָמְֶָב הָתַאְז | ם
 | תרְפַתְמְלּוה הֹוהְי יינֲאורַמֲא-הְּכ תרמֲאְויי :ןֲהילע אַבָּנַהְו ןהְּבלַ

 ; | -% <6%8; 406 | >> crrpל >16;6 4 | 5 שק; 16 6 םיִאְּבְנַה | 6 5916 3

 ו םֶבְלִמ | 4 >6: סזפ 41 | 5 *1 ? 6 6 ודמע | ל 154 ורד אולו (\ 5 =) ץֶרפּב
 | ) ₪] 669ייפ | << 6 םיִרָמאָהְס) ומק אל 61 6) | 6 ** >3 1 ומסק 2060 [6
 | b | * 1 6 rama? 66 6ר >6; prb add | 8 ° prb ins cGל-ל | 8 7

 שנפ לע | * 61 6 6 | ף *16 6 יִתיִטְנְו | ל 16 < "לע | < 3 ךותְּב 16 < | -.
6 ev חו566 || 5 6 ועְדִיְו | < 61 6 6 | זס * >; 8 'ִבָּכ 'םָהְו; סצ 'ח 1 ריק 1 

 ריִקָהְּכ (יִמע אּוהו || ל >6, 1 ₪ 6 68 הָמַהְו || זז * 61 6 68 | ל 3 הָּנַה 6 הָיְהְו
 |  sed dl et 1 ‘J2N| cf GSואָתlִה  | * 115 6הייַהְי 6113 6 6 (קזגסתב התִע) ₪ |

 , | © 6 erdiw (? prps JA) eig guvréAeiavעָקְּבִת | 13 5 16 6 ו ל 4יִתַמְחַּב 1

 ן? הנפת 4 נז | 14 * 6 לע | ל ? | לָפָנְו | < ? 1 וכותב 6 ןג6ז' \(דאשש
  cfi2 | 16°6או  etהיא  lcs(תַחַכֹותְּב) | 15 * 16 56 רַמָאִיְו 12[6 | ל

  | 18 * ₪1 6 6לע | * >6 || 5 81 6 6 | 7 65% לע
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 הָמֹוקדלּכ שאָרילע תֹוָחַּפְסִּמַה תֹושֹעֶו "יי יליִעַא-ילְּכולע תותפַּכ
 :הָנָיַחְת הכל תֹוׁשפנּו מעל 'הָנְררֹוצְּת .'תושָפְנַה תושָפְנ דדוצל |

 םֶכְבּב הְָיְחת"אל ר תֹוׁשְָ תיל הנמל רשא תושפנ
 ילֶא יֵנְנַה הָוהְי ףָגַֹאורְמָאהְּכ ןכניי ם בָוְכ יעָמֶש יִמַעָל
 יתּוחְרַפְל תושָפְּנַה-תֶא 'םָש תּודְרְצְמ הָנֵתַא רֶׁשֲא הָנָביֵתֹוְתָּסִּכ
 םּתַא רֶׁשֲא תֹוׁשָפנַה-תֶא יִּתְתִַּׁשְו יםָכיֵתְעורְז לעמ םתֹא יּתְערְָ
 יִּתְלַצַהְו םֶכיִתְחָּפְסִמתֶא יִּתְעַרְקְוי :יתוְתְרַפָל םיִשְפְנ-תֶא' תוָררְצִמ
 :הָוהְי יִנֲאְיְּכ ןַּתְעַדיִו הָדְצְמל ןֵכְדיְּב דֹוע ויהְידאלְו ןָכְרִימ ָמָעְדְתֶא

 עֶׁשְר ירי קּוחְל ויִּתְבַאְכַה אל יִנֲאַו ירָקׁש קידצ"בל .יתֹוֲאְכַה ןעי> <
 םֶסְקְו הֶָניִוַחִת אֶל אוש כָל :ותיַחהל עֶרָה ּוּכְרַּרִמ בּוָשיּתְלַבְל |

 :הָוהְי יִנָא-יִּכ ןָתעַריַו ןָכְדִיִמ יִמַעְדתֶא יִתְלַצַהְו דוע הָנֶמְחְקְתִדאְל
 יהיו פ :ינפל ּובְׁשיו לֵאָרׂשִי יִנָקְנִמ םיִׁשָנֲא לא אובו : 4

 -לע םֶהיֵלּוְלִנ ולה הָלָאָה םיִשָנַאָה םֶדָאְְּבּ גרמאל לא הָוהְירַבְד
 ןבְל :םָהְל יִׁשָרְּרֶא שְרְּדִאִה" םָהיִנּפ חכְנ ּונְתַנ םָנֹוֲע לשמו םָבְל |

 תיָּבִמ שיא שיא הוהְי יינדאורַמָא-הכ םָהיִלַא ָּתְרַמְאְ יםתּוא-רבּדי
 חַכְנ םיִש ונע לושְכַמּ וּבללֶא ויִלּולְּג-תֶא הלעי רֶׁשֲא לאש
 ןעמל5 לול הרב הבל יתינענ הָוהְי יִנַא יאיִבנַה- לֶא אָבּו ויָנָפ
 :יםָלָּכ םַהיִלּלְנְּב ילַעמ 3 ורזנ רֶׁשֲא כלב לֵאָרְׂשִי-תיִּבזתֶא שפת

 ּוביִשָהְו ובּוש הָוהְי ינדא רמָא הָּכ לֵאָרְׂשִ תיָּב -לֶאורַמָא פל ג
 ׁשיַא שיִאריִּכל :םֶכיֵנפ ּוביִׁשָה םכיִתַבעֹוּת-לכ לעמו םֶכילולג לַעַמ |
 ויְלּולְּג לעְיְו ירְחֶאְמ ניו לָארְשַיְּב רּונַיײרַׁשַא רֵּגַהַמּו לאש תיֵּבִמ .

 יב ול-שרְל איִבנַה-לָא אבו ויִנָּפ חַכְנ םיִשָי ונוע לּושַכִמּ ובְלדלֶא

 תא ּוהיִתמָשַהְה אּוהַה שיִָּב ייפ ִּתְְַו יב וֶלְהְבעהֶהְי נא
 18 5 >8 | 51 6 6 1155 36 םידָי שש 6 6 דָי | 5 טגנ 63 לכזלע | <

prb add || ® prb add || 1g 6Sדפ | א  cfזזק; קצק הָנִתַתֹומְּת cִפְנַה | ל קזמ ' 
dl | °?; prpsםעל ןזפס 5 41 6 6 | ל 1 < 6 לע | < 1 < 36 םָּב 61 94 | % >68:;  

4l, sed prb add | 21]ןֶתא || ₪ עצפ =  crrp; | (prps) DWEםֶה-- | * >3  
add | " 8ביִאְכַה 60 6064 || 5 >65; 8+  velפב | 22 * שק; ! ןִּתְבָאְכַה  

 ut vid nib || 23 1 ft Qj} cf 6sqq. 19 || Cp 14, 11 c 6MSS Vrs ואביו |
 2 8 hic incip cp 14 | 3 = 1 זס ׁשֵרְּרֶאַה | 4 **1 5 אָבָּנָה 6 6 | ל 41 6 6 |
 51 לע 613 6 6 | % 3% (א?)9 + יב ול-שררל | << א ּהָב 0 אָב; 1 יב 47 66: 6

dlc 6 | 7 cf4°|6 ילָּ | ל 416 6 | 6  * § || evexeral f didvoia atvrod?6 0%6  

 8 * 38 יִּפַא | ל 8 'שהו; 1c עז ּוהיִּתְמַׂשְו | = 1 לָׁשָמְלּו 'אל 6 הָמְׁשְמַלְו הָמַׁשְל.
wR NN 

Biblia. 49 



 762 לאקזחי 22—14,9

 איִבָנַהְ :הָוהְי ינאי םָּתְעַדיִו יִמִע ְּךוָתִמ ויְּתַרְכַהְו 'םיִלָשָמְִ
 יפיפה אּוהַה איִבָּנַה תֶא יִתיִּתַּפ ה ינָא ירָבְּד רֵּבדְו יהָּתְפְיְדיִכ

 ירחֲאַמ ףארשידתיב רוע ּועתודאל שמלי :הָיָהְי איִבְּנַה ןועּכ שרה
 \| - םיהלאל הל הָיִהֲא ינו םעְליִלויָהְו םֶהיֵעׁשַלְכִּב דֹוע וֵאמַטִיַאלְו
 פ | | הֶוהָי ינדֲא םָאָ

 יִלאָטָתַת יִּכ ץֶרֶא םִָאְּבי :רמאל יִלֶא הָוהְודרַבְד יהְיַו יי
 -יִּתְחַלָשַהְו םֶחְלדהַטִמ הל יִּתְרַבְׁשְו ָהיִלָע יִדָי יִתיִטְנְו לַעַמְדלָעָמל
 הָלאָה םיִׁשְנֲאָה תַשלש ויָהְו א :הָמַהְבּג םֶדָא הָנָמִמ יִּתַרָכָהְו בַעְר ּהב

 ינדא םָאְנ יםֶשָפַ לָצנ םֶתָקְדצְב הָמָה בויַאְו יאנה ַחָנ ּהָכותְּב
 למ הָמְמְש הָתְיָהְו יִהָּתלּכשְ ץֶראַּב ריִבַעִא הָעְר היַח-יולופ : :הֹוהְי
 םָאְנ יִנָאיַח ּהָכֹותְּב הָלֶאָה םיִׁשְנֲאָה יתַׁשלָשוֿפ :הָּיַחַה יִנּפִמ רבוע
 ץֶרֲאָהְו לאני בל המה לצי תֹונְּב"םִאְו םיִנָּבמֲא הֹוהְי ייֵנַֹא

 בָרח יתְרמאְו איָהַה ץֶרָאָה-לע איָבָא בֶרֲח איז הָמָמַׁש היה
 הָלֵאָה םיִשְנֲאָה תׁשלְׁשּו :הָמֲֵהְבּו םָדֶא הָּנַּמַמ יִּתַרְכַהְו ץֶרָאְּב רֶבַעְּת
 םָּדַבְל םֶה יִּכ תֹוָנָבּו םיִנָּב ולי אל הֹוהְי ינדא םָאְנ יִנֶאדיַח ּהָכּותְּב

 ָיֶָע יִתְמִח יתַכּפָשְו איקה ץֶרָאָהיילֶא חלשא רֶבָד דאי :ּולצָנ
 יח כותב בוי ילֶאְנַה חו :הָמַהְבּו םָרֶא הָנַמִמ תיִרְכהְ יםֶָּב
 ולי םָתָקְדצְב הָּמַה 'וליִצו יתַּב"םֲא ןְּביםַאי הֹוהְי 'יָנרַא םָאָנ יא
 ויַמְפְׁש תעְּבְרַאיַּכ ףֶא* הָּוהְי 'ינדא רַמָא הכ ייִּכי ם :םָׁשְפנ
 תיִרְכַהְל םֶלָשּוְיהלֶא יִּתְחַּפָש רֶבְדְו הָעְר הָּיַחְו בָעָרְו בֶרָח םיִעָרָה
 םיִנְּב "םיִאְּוְמַה הָטְלְּפ ּהָּביהָרְתּונ יהּנַהְוצ :הָמַהְבּו םֶדֶצ הָנּמִמ
 םָּתְמַחנְו םָתֹוליִלֲעתֶאְו םָּכְרּד"תֶא םָתיֵאְרּו םָכיֵלֲא םיִאְצויםִָה תֹונָבּו
 :היִלָע יִתאַבַה רָשאיילָּכ 'תֶא םלֶשּוְידילע יִתאְּבַה רָשַא הָעְרָהְ" לע

 g* 6 rAoviioy || ל >6 | דד 41 6 6 | דב 1 יִתְחלשו ₪ 19 | 14 * QMS לאָיָנְּד
 68 'דְו | לל 1 6 6 ּולְצָנַי; 4| םשפנ || < 61 6 6 | 15 51 וא 6: 17.19 | ל 5

kai ryuwphdouat abryv cf £AY || 16 = 1c 32MSS 63 Wi | dlָהיְְִַּּׁשְ 6  
 c 6 | © 6 cworigovrar || § 6 (GX ף) 59 'ה םָא יִּכ | 8 41 6 6 | 19 *1 6 0%

alcé| = 6=20 * 5 לאינְד 6$ 7 |?  || (éri) by || bid Vrs, sed dub6  
 16 | % 6 droieargewowr || * $'ה §D יִּכ | 21 °<6 | 5 616 6 | 95 >5;

 יכ ףַאְו | % 1 לע 6 6 | 22 * הָנַה >5, 20 אמ | 5%(63£ )ט םיִאָצוּמַה
 6 + הָּנַמְמ | 5 5 הָּמַהְו 6 המה || % = .-לָּכ | < 0+ לֶא | '?;1 לש לֶאי |

 2 68% ₪ 40 + הערה
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14,23—16,9 EZECHIEL 763 - 

 אל ייִּכ םֶּתְעַדִיְו םֶתוליִלָעדתֶאְו םָּכְרּתֶא ּואְרְתיִּכ םֶכְתֶא ּומָחְנְו
 ספ - :הֶוהָי 'ינרַא םָאְנ ּהָב "יתיִשְערֶשַאלּ תֶא יִתיִשע ן-

 ןפָּגה"ְץִע הָיָהִי-הַמ םרֲאדןְּבי :רמאל יֵלֲא הָוהְי-רַבְד יִהִיַוי 15
 תושעל ץע ּונָּמִמ "חקיה3 :רעיה יִצַעּב הָיָה רשא להֶרומְּזַה ץֶַעלָּכִמ |

 ןּתְנ שָאְ הָּגַה+ :יִלָּבלָּ לע תות דָתַי ּונָמִמ ּוָחָקידא הָבאָלַמְל
 :הָכאָלְמְל חַלָצִיַה רַחָנ ותו שאה הָלְכֲא ויָתּוצָק יֵנָׁש תא הָלְכֲאְל
 רח ֹוהָתלכַ שאי ₪ הכאלְמְל הֶׂשֲע אל םיִמָת 'ֹוִתּויְהְּב יִהָּנִה
 רָשאּכ הוהְי יינרַא רַמָא הָּכ ל צ :הָבאְלְמל דוע "הַשַעְנְו

 -תֶא יִּתַתְנ ןּכ הָלְבֶאל שָאְל יויִתַתְנרֶׁשֲא רעיה .ץעְּב ןפָגַה-ץע
 םֶלָכאְּת שָאָקְו ּואֵצְי שָאְהְמ םָהְּב יִנָּפִדתֶא יִּתַתְנְוז :םֶלָשּורִי יבש
 ץֶראָהְתֶא יִּתַתְנְֿ םֶהְּב יִנָּפתֶא יִמּושְּ הָוהְי יִנָאיִּכ םָּתְעַדיִו

 פ הְְי ירא םָאְכ לעמ ּולַעַמ ןעו הָמסְש
 םֵלְׁשְּריײתֶא עגוה םֶדֶאְְּב* :רָמאל לא הָוהְידרְבְד יִהְיַני 6

 ּךיִתַרְכְמ םלָשּוריל הוהְי יינדַא רַמְמהְּכ ָתְרמָאְוג ּוָהיָתֹובֲעֹות"תֶא
 'ָּךִתודְלומּו+ :תיִּתִח ךַּמַאְו ֶרמָאָה ףיִבֶא "יִנעְנְּכַה ץֶרֶאַמ ךְותָלְמ |

 ַחְלְמָהְו "יִעָשְמְל תְצַחְר"אְל םִיַמְבּו יֶּדַרׁש תֶּרכאְל ּךֶתוא תֶדָלּוה םויָּב
 ל תושעל ןיע ףילע .הָסַמיאל5 :תְלֶתִח אל לָּתְחֶהְ תַחְלְמָה אֶל
 ףשפנ | לב הֶדָשַה ינפילֶ לש לע הָלְמֲחְל הָלֲאַמ תֵחַא

 הרשה | הַמָצּב יהָבְברז יח רימדג דל רמאני יח 'ךימדב ל |

 עשו נלָנ 'םדָש יםיְִַע יב ובת ילו לבר 'ךיִּתְנ
 םילד תע ךָּתַע הֵּגַהְו ְךַאְרָאְו לע רֹבעֶאָנ :הָיְרעְו םָרֲע ֶּאְו חָמַצ |

 הא תירְבְב אֹובֲאְו ךל עבְׁשֶאָו ְְּתוְרַע הָפַכִאְו ךילָע יֵפָנְכ ׁשֶרפֲאָו
TIT 7 וצ;- 

 ךיְלְעַמ ְּךימָּד ףֹטְׁשֲאְו םִיַַּב ּךַצְחְרֶאְו :יליייהּתו הָוהְי ינדא םֶאְנ

 23 ° mlt 155 'חלֶא 61 6,ז0 | * 61 6 6 || כ 15, 2 * קזהסממ 6 6 (6*--)
cf 6, frt sic J; tum ‘dl WN add et dl | 3°lcהָּתַאְו | * .65; ע רעיַה (יִצע)  

 66 ּוחְקִיַה | ל >8 | 5 * >3 6( 6 (0056) A ל 5 'הבו | * 1c 6 () 58 הֵׂשֲעְיַה |
prb!6 ר: | ל 1 6 6 | 5 1 6 תסתמ 1155 68 (+- לכ) 3 עב | %  ins c6  

 ןֶמְנ + 4 | ל סזפ 16 6 ועְדָיו | 8 41 6 6 | (ק 16, 2 6 סוסווטקדטקסו דמ 1. [
 3 566 6 | ל 668 ןְעַנָּכ | 51 6 6 יִרמָא | 4 * ? | ל-ל 6 סטא 20006 (6%%
 . 00) ד006 ןגטסזס טסע || * ? add ? קוס 41 | 5 *16 3 אלו | 6 6 לע |

dl6516 6034 ל ָּמְדְּב 6 22 || " 1 ָךַמְרְּב;א 6 ְּךַמְּרִמ | < 6% מש 6% + טסט || <  
 6 5155 69 | ל *16 698 יִבְרַו (ץ6ו תיִבָרְו | * 6 3 | 6-5 ?; זמ 1 םיִּדֲע תַעַּב |
 c 1 | בֶּעvel sol (cf $) Dִּ 6830 ךידָש || 8 81 6 6 | 9 1 6 68 ְּךַמָד |
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 4 לאקזחי 28—16,10

 .שָשַּב ּךָשְּבְתֶאְו שחָּת ךלעְנֶאְו הָמָקַר ְךֵׁשְבְלַאְויפ :ןָמָׁשּב ְךַכְסַאָו
 < זלַע דיִבְרְו ןידי-לע םיִריִמִצ הָּתַאְו ידע ְַָאְו '' :ישָמ ְךָפכַא
 = תֶראָפַּת תֶרָמעו ְךינזָא-לע םיִליִנע ידֿפַא-לע 'םַזָנ ןֵּתֶאְו*= :ְדנֹורְג
 | תֶלְ הַמְקְרְו ישָמְו "ישש ךשובלמו ףָכָו בֶהָ יִדעַתו 3 :ךָשארְּב
 אָצּיַו 4 :*הָבּולמְל יֵתְלְצְתו דאָמ דאְמּךב יִפיִּתַ ייל ןָמְׁשְו שב

 םָאְנ ךלָע יִתְמְשְדרָשַא יִרְדַהּב אוה לילי ִיִפְיִּב םִיֹנִּב םש ל
 יָךיִתּונְזִדתֶא יִכְּפְשּתִו ךְמֶש-לַע ינו ךיִפְיְב ִחְטְבְּתַוי :הוהְי ינדא
 | | תֹואָלְט תֹומְּב ְל"יִׂשֲעַתו ךידְנְּבִמ יחְקִתַר < :"יהְיְול" רבועדלָּכְרלע
 | < יִבַהְזִמ ךּתְראְפת יִלכ יחקתנ יז :יהָיהְי אָלְו תּואְב אלי םָהיֵלֲע יָנזת
 .יְקִתו י* :םֶבִהיִנְזִתִ רֶכָז ימלצ לישו ףֶל יּתתָכ רֶׁשֲא יִּפְסַּכמּו
 יִמְחַלָו :יםָהיֵנְפְל יִתַתָנ יִּתְרָטְקּו יִנְמַשְו םיִפַכְתו ךֶתְמִקר ידְנְּבּתֶא
 ַחיִרְל םֶהיִנָפְל 'ּוהיֶּתַתְנּו ּךיתְלַכָאָ שברו ןָמָשְו תֶלְסי ךָל יִּתַתְנרַשַא
 ןתוניתֶא תא יִחְקִּתַו :הָוהְי ."ינדא םָאְנ "יה ַחֵחיִ

 תבל .תָאְוי :'מָהְ םֵתֹוא ריִבעֶהְּב םיִנּתִתַו ינְּב- תֶא
 הָיְרָעְו םְריִע ְּךֵתֹויָהְּב דִיְרּועְנ ףָמידתַא ייִתְרְכָז אֶל 'יַתְנְזַתְ
 םִאְנ 'ָךְל יא יו ידָתְעָרלָּ יֵרֲחַא יִהְיַו*3 :תִיָה ְךַמָדְּב תֶסַתֹוּבִתִמ
 ְּז -לָאי5 :בּוחְר"לְכְּב הַמְר ךלישעתו בג לדינו :הָוהְי 'ינדַא
 ךיִלְנִרְתֶא יֶתְׁשַפּתנְךיִפי-תֶא יִבעֶתּתו יִּדַתָמָר תיִנְּב *ּךר ׁשאָר"לְּכ

 ךינכׁש םְִצִמיגְּבלָא יָת :יְדֲּנְּתיתֶא יּבְּתו רבוע"
 ךולע לדו יִתיִמָּנ ַנהְר*ז :יִנְיִעְכַהְל ַתּונְַפדתֶא יברנ רֶשְב יל

 = תוְמְלְכִגַה םיִּתְשַלָּפ תֹונְּב 'ךיִמאְנְש ישָפְנְּב ּךֹנתֶאָו קח עֶרְנָאְ
 םֶגְו יםיִנָזִּתַ ְךָתְעְבְׂש יתְְּבִמי רוׁשַא נְּבלָא י יִנְזָתַו :יהָמְז ָּכְרַּרמ"

cf #A5 et Gn 24,47%; prb sic 1 |זס 5 ְךיִנְתֶמ שּבָחֶאְו | 6 םיֵׂשָאְו  
 ז2 4 8 םיִמָוּו | * 5 ךינזָא|| < 8 ₪ טמא + ְַּחְצִמ | 13 *1 © 9% Kסז
 שש | לס תְלַבָא | <=-5 61 6 6 (59% 6: 11:62 || 14 61 6 6 || 15 * 1115 68 ּךֶת--|

i; sed prb 61 6 659 || 16 = ?; prb add || 18 * Var (Naft)ל ₪ 6% תיִיָה  
dl|תת( |> >5,  dl? v18b | 1g ** add? dl? |” prpsיִּתְרַמְקּו | 0 ּתַתָנ |=  

add? (6 ug uikpa éEerdpveudac) cf 25° | 21 * 59 41 6 6 | 20 * <6 || °°  

 6 ךיִנָּב | ל >5 | 22 ** 6 ביל תאו || * >6 (5%%), 61 66 ופ6) | 6 מ |
 0 2 6 6 אלו | * 0 ְּתרַכָז | *>6%:; 4 43 | < >5 ,dl 6 71ףס6 6 6 | 23 * 5
 ְךיִתַעְר | ל-ל >6 | 5 4 6 6 | 241 הָמָּבִל 6616 | 25 %%1 ₪6 6 66 8

 זר ָּכ שארְבּו 6 3ז | ל 1815 636 ךיִתמְר; 1'מָּב | < א65 ְךַת--, 0" ּיִת-- |
 27 * הנה >8 | 96 דיִּב | < 6 ףיַאְנש || 55 61 41 ץ6| 1 61 3) ךֶתּונְזִת ְךְרִּדִמ |

 28 "* >3, 306 (1 6 64 יִנְזתַו)

1 



7-4 7 765 

 -םַנְו הָמיּבְׂשַּכ ףןענּכ ץֶרָאילָא יִּדתּונְזַּת"תֶא יִּבְרַתַו 5 :ְתעָבְׂש אָל
 ףךתושעב הָוהְי *ינדַא םָאְנ יּדַתְּבִל הָלְמַא הָמיי :ִּתַעְבָש אל תא
 שאר בג "ךיַתונְבְּבִיי :'תָמְלַש הָנוז הֵׁשֲא הׂשעמ הָלֶאילּבתֶא
 :ןְנְתֶא "סלקל הנו יותייָהְאְלְו בֹוחְר"לְכְּב < יתיִשַע 'ָּדַתַמַרְו דל
 דּונְּתִי תוָנְז לכל :יםיִרְז-תֶא חָּקִּת הָׁשיִא תַחּת יתַפֲאְנִמַה הַׁשֲאָה 2
 אֹובְל םֵתֹוא יִרֲחְׁשִּתַ האמיל ּליֿנדְנ-תֶא ּתַתָנ ּתַאְו "הָדְג
 יִדיִתּונְזַתְּב םיִשָנַהְמ ּךֶפַה ּךָביהְיו + :'ָּךִיְתּונְזַתְּב ביִבָּסִמ ךילא

 יָה יֵהְויְלְּנ אל ו נתֶא ּךּתַתְבּו הגז אל יִרחַאְ
 ןעֶי הּוהְי יינדִא רָמָאההֶּכ 5 | :הָוהְיְדרַבּד יִעָמש הָנוז ןכְל
 -לָּכ לֵעְיְךיבֲהֲאְמ"ילע ְּךָתּונְזתְּב ךתְוְרָע "הָלְנִתַו 'ָּךִּתָשָחְנ 'ִּּפָשה
 בקמ יִנָגה ןכָלז :םֶהָליִּתַתְנ ירש נב ייִמְדכְו 'ךותובעות ילּוּנ

 דלָּכ לע ְּתְבַהָא רֶׁשֲאלְּכ תֶאְו םָהֹיֵלֲע יִּתְבֲִע רֶׁשֹא ךובַהָאְמְילְּכ-ִתַא |
 ּואָרְו םֶהֵלֵא ְךַתְנְרע יֵתיֵלְגְו ביִבְּסִמ ְּלָע םֶתא יִּתְצַּבִקְו תאָנש רֶׁשֲא
 ְיִּתַתָנּוי םָּד תָכְפְשְו תֹופֲאָנ ייֵמָּפְׁשַמ ְךיּתְמפְׁשּוא ְַתְורְע"לְּכיתֶא
 ךיממְ ּוצְּתְִו ְךּבנ ּוכָרָהְו םְָּב ךִתא יִּתַתָנְויי :הָאְנְקְו הָמִח "םּד
 :הָיְרעְו םֶיע ףוחיּגהְו ּךִתְראּפת לכ ּוחְקָלְו ב ךֶהּוא וטישפהו
 ּוָפְרָשְויי :םֶתובְרחְּב ךּוקִתבּו ןֶבָאְּב ּךְתוא ּוָמְנְרְו לֶהְק ךיַלָע ולַעַהְוי
 הָנזמ ּיִּתְּבְשַהְו תוָּבַר םיִשְנ יִניִעְל םיִסְפֶָש ְּךַביׂשֲעְו שָאְב ךיּתְב
 ממ יִתְאְנק הָרְְו ְּּב יִתְמֲח יִתְחְַהְו < :דוָעיִנֶּתַת אל ןנְתֶאְנְי
 ּךיִּעָב יִמידתֶפ יִּתְרַכְזאל רֶשֲא עמ :דוע סַעְכָא אלו יִּתְטקָשְו .

 *יִנְדַא םָאָנ יִּתַתְנ ישאָרַב ו כר אָה יִנָאְםִנְ הלֲא-לְכְּב ליינר
 לֵׁשמַה-לְּכ ּהָּנַה< :ךיתבַעותִדלָּכ לע הָמָּזַהתֶא :יִתיִשע 'אָלְו הוהְי

29 ® mlt MSS Edd & cf 6 ך°N— ||» K9 ?לכ" | >5(2);dl | 30°? 
crrp; 2MSS הָלְלַמִא et 1? ;ְךַּבל GF ri diced Thv GuyaTepa gov A joedera 

tua; prps° 46 6[ 5 6 ָךֲתּונְַּת תשַלְש * | (ְךַתיְרְבְל יל המ 6 )8*==( || 3: * | C nסnn 
MSS $8 ָךֶתּונְבְּב | * 1? 'מבו 6 +. da סט || = <3 prb dl; Q nעשֵי | 0 

 ו  gor | ° 6תיִיָה | < 1 ץבקל צו סָּנַכְל 6[ 655 | 32 * 6%(6--) - 6ןגס(6
 | ְךִת-  vel q3— | > 1c iS 63םֶנַנְתֶא | ל קזפ 1 ךנָנְתַא 1 +5 * 33
33° || b >8, prb dl אל) <6( | © >$, prb dl | 36° dl c 6 ||  prps ךַפְׂשֲח 
cf & || * pps ךֶּמְשַּב || % 3 יּלֵנִתַו | 1 6 6 דלֶא 6) 26. 28 | > ft add | ל תו 

 8s ₪66 6614 'ךֶבּו; קז ךינב 'דבו (קזק ךינָדְנּו) 1 + ְךֵּנַנְתֶאְו (תאְב) |
P>s |‘QAַנָת | 37 * frtins c ִּתְבַנע 6 235 | 38 *!טפשמprb1 ?| 6°ֶּךיֵלע 
cf Vrs || °° crrp? prps ב יִּתַתָנְו | 39 4M5 ְּךֵהָמָר cf 31° || 4r °° 6S jואתנ | 

QAI] | ? lc Vrs RI | * 2; <68 566 68 6% | 91 6 3155 3 = 
 שאר | < 41 6 6 | 76 אטו 0606 8 רשא"לע קזט 'גו אלו 308 || + 0 תיִשַע.



 6 לאקזחי 61—16,45

 | היֶגְבּו הָׁשיִא תָלֲעּג תא ְּךַּמַא"תּבפ הָּתּב הָמאָּכ רָמאָל לְׁׂשָמי ְךילָע
 -ןָכיִבַאַנ תיתח ןָכְּמִא ןֵהיִגְבּו ןהישְנַא ּולעג רשא ּתִא ךִתוחַא תוחאנ
 = דלַע תֶבָשּויַה ָהיִתֹונְבּו יאיָה ןורָמָש הָלּודְּנה ְךתֹוחַאְ 456 :ירֹמַא
 = ֶהיִתונְבּו םֶלֶס ְּךַגיִמיִמ תָבָשויה ּךִמִמ הגטקה ךתוחאנ ידלואמש
 | יִתְחָשַתו יטק טעְמָּכ 'יתיִשַע ןָהיִתֹובעוְתְכו ּתְכַלָה ןֶחיִכְרִדְב אָלְול
 | ךתּוחֲא םֶדֶס הֶתָשְעְַא הָּוהְי יִנדַא םָאְנ יִנָאדיַח 8 ְיכְרּ-לכּב * ןָהַמ
 םֶדֶס ןוע 'היָה הֶזיהַּגַהּיפ :ךיתונבו ּתֶא תיִשָע רשאּכ ָהיִתונְבּו איה
 -דַיְ היתּונָבלְו הל הָיָה טְקֶשַה תוְלָשְו םֶתְל-תַעְבָש ןואְּג ךתוחַא
 = יִנְפְל הָבעֹות הָניִׂשעתַו הָניִהְּבְנּתופ :יהָיזֲחָה אל ןִיבָאְו יט
 = אָל ךותאטח יִצָחּכ ןורֶמָשְויי :יִתיִאְר רָשַאַּכ ןֶהְתֶא ריִסֶאְו
 -לֶכְּב יֵּדֲתֹּוחַאתֶא יִקְּדצִּתו יִהָּנַהַמ ְךיַתֹובֲעֹוּתתֶא יֵּבְרִּתַו הָאֵטְח
 | תחל תְלַלַּפ רשא טלי יאש וּתְא"סּנ + :"יתיִשע רַשא יִתֹבעות
 = יֶאְשּו ישוב ּתְא"םנְו ךַמִמ 'הָנְקּרִצִּת ןָהַמ ּתְבַעְתַהדרֶָשַא ףיִתאטחְּב
 | 'תיִבְשתַא ֵהְתובְׁשתֶא יִּתְבְׁשְונ ;"ָּךַתויַחַא 'ָךֶתְקּצְב ְךֵתָמלְב

 = יוָתיִבְׁש יתיִכְׁשּו ָהיֶתֹונְבּו ןורְמְׁש 'תיִבְׁש-תֶאְו ָהיתֹונְּו דס
 = ּךֶמַחְגָּב תיִשָע רֶׁשֲא לָּכִמ תְמַלְכִנְו ךתֶמִלָכ יִאְשִּת עמל :הָנָהָבֹותְּב
 = יִתּונְבּו ןורָמְשְו ןֶתְמְדְקְל ןבָשִּמ ָהיִתֹונְבּו םֶנֶס ךיתוחאו 5 :ןֶתא
 = ּהָתְיָה *אוָלְו :ןֶכְתַמְְקְל הָניבְׁשּת יַתונְבּו תַאְו ןָתָמְרקִל ןְבְׂשְת
 = "ָּךַתָעַר הָלִָּת םֶרָטַּבז :'ִךינואּג 'םֶויִּב ּיִפְּב העּומשל ּךתּוחַא םֶדֶס
 li תוטאָשה םיִּתְשְלִּפ תֹונְּ יָהיֵתֹביִבְסלְכו יםרא-'תונְּב תַפְרֶח תש מכ
 < םָאָנ םיִתאָשְ ּתֶא ךָתובְעְּתתֶאְו ְךתָמְ-תֶא* :ביִבָּפִמ ְּךָתוא
 = תיִשָע רָשַאְכ 'ָךָמוא יִתיִשָעְו הֹוהָי 'ינדא רַמָמ הָכ "יִּכ5ּ ם = :הָוהְי
 = יב ךָמוא יִתיִרְּבתֶא יא יִתְרְכְנְו יתיִרָּב רֶפָהָל הָלֶא תְָּבירִׁשֲא
 = ּתְמְלְכֶנְו 'ףיִכְרִּדתֶא ְּתרְכָזְוי :םֶלוע תיִרְּב ךל יתומיקהנ ִּיְרּועְנ
 | 451 ְךיִתּויְחַא 46 * Kr NIR | (Vrs) |? 68 שמ | =<3 | 47 5 15 9

id 52( | 48 dc 6 |תאז | 8 (ֹוװ) ןַהַמ  pזp63;  cתכ אלו || * 0 תיִשָע | = 41 ' 
5o Lc IMS G6QTMSS AZOY6939 ּוקיִזַמַה ||  > | (thy) ךN6< ?| אS, dl49 * 6  

 תיִאָר | 5:25 הָּנַמִמ || * 5 ַתֹחֲא; 0 ךִיַתְוחַא | < 0 תיִשע | 52 * Vז
 | ךיַתּויִחַאְ JPG kai לו || < 1? ךקְּדַצַּב | %1 6 3155 ךותויִמַא ||
 - 53 516 % ןֶהְתובָש, ס "יִבָש | ל 16 0 תּובָש | < 61 ל 560 1 6 664 יִּתְבַשְו (8

M563 ָךַתּובש || 54 "-' 6 יִנָיִגְרהְּב (5 'הָל?) | 55  M55תסתמ  cיִתיֵבְְׁ) | %1  
 680 ְּךַתֹוחַאַו | 56 * 6 אל םָאְו? || * 6 יִמיִּב | < 1 6 םספמ 155 נואג | 57 * 5

DI; sic 1 cf 37 || °°? 6 6v rporov vdv (RY) Gveidog ei Buratépwv || * 6 
 mlt MSS 8 םדָא | % 'בס >5, ₪ | 59 * >6 | ל ₪ 6 6 | nִ 1c Q vrsיִׂשֲעְו

 סזק יתישע יּפ || 51 ךֶּתַא, 4 60 | * 6 יִתיִרְּב | 6: * 6 ּךֵּכְרַּר



16,62-- 10 EZECHIEL 767 

 ןָהְתֶא יִּתִתָנְוְךָמִמ תוָּנטְקַהדלֶא ךִמִמ תולדְּגַה 'ךיִתּוחַא-תֶא 'ִךִּתְחְקְּב [
 תַעַדְיְו ךֶּתִא יִתיִרְּבדתֶא יִנַא יתמיקהְ < ְַּתיִרְּבִמ אָלְו תֹוָנָכְל ּךָכ
 הָּפ ןָחְתַּפ רוע ףְלהְיְהְי אלְו ּתֶשבְו יִרְכְזִּת ןעמְל5 :הָנהְי יִנָאְי
 ם = :הֶוהָי 'יִנדַא םָאְג תיִשָע רָשַאהילָכֶל ךֶלדיִרְפַכְּב ּךֶתָמְלָּכ יִנָּפִמ

 לָשֶמ לֶׂשְמּו הָריֵח דּוח םֶדָאְְּב :רָמאל יא הָנהְיְדרַבְד יִהְיַוי 7
 הוהְי ייָנֹדֲאורָמֶא"הְּכ ָתְרֲַאְו :לֶאָרְׂשִי תיִּבדלֶא

 רֶבֲאָה ךֶרֶא םִיפָנְּכַה לבג לּדָנַה רֶׁשְגַה
 ןנְכְלַהלַא אָּב  הָמְקִרַה 'יִלרָשַא הָצּונַה אָלָמ
 ףטק ויָתוקיִגְי שאָר תֶא* :זֶרָאָה תֶרַמִצתֶא חיו
 :ֹומָׂש םיִלְכְר ריִעְּב ןעַנְּ ץֶרָא-לַא ּוהָאיִביו
 ערָז-הֵדְׂשְּב ּוהנתיו ץֶרָאָה ערְּזמ חקיו 5

 :ֹומָׂש 'יהפצפצ םיֵּבַר םימ"לע יחק
 הַמוק תֶלְפש תחרס ןפּנְל יַהיַו חמיו
 ויָהָי ויָּתְחַּת ויִשְרָשְו ויָלֶא יתויִלָּד תפל
 :*תראפ חלשְּתַ םיִַּּב שעת וגל יָהָּתַו
 הָצֹונ בֵרְו םִיפָנְּכ לֹוָדְג לֹודָּנ ידֲחֶא-רַׁשנ יהי

 לע היִׁשְרְׁש יהָנְפְּכ תאֹוַה ןֵפגַה יּהֵּנַהְו
 ּהָעַּטַמ 'תונרעמ התא תוקָשַהְל ולהַחְלַש יָתּקלָרְו
 הָלּותָש איַה םיִּבַר םִיַמלֲא בוט הָרָשלֶא

 תרד ןפנל תֹויִהל יִרַֿפ תאָשלו ףֶנָע תוׂשעל |
 יחל הָוהְי לינדא רַמָא הָּכ רמָא'פ

 סַסוקְיו הָיְרּפ-תֶאְר קת ָהיֶׁשְרְׁש-תֶא אולה
 בֶר"םֲעְבּו הָלֹודְנ עֶרְזְב"אָלְו 'שבית ּהָחְמַצ יפרט-לָּכ שבָיְ

 ָלְצִתה הָלּותׁש הגה ָהישְרָשִמ ּהָתֹוא יתואְשַמְל
 61 *16 3יִּתְחָקִּב | וְּךִיֵתֹויַחַא | 63 * 6 דלֶכְּכ 8 דלָּכ | * 416 6 | סק 7,

 3/5/0616 6 | °°? crrp; $ densus(?), 6 6g 6% (ד6 |ץמוגס 06%\6/06א) || ף *>
 ₪ זק ; 1 ? ּוהַחְגִיַו | * ? | 6 == | יהיו 'ציו (צ55 ? 686 6 628) | * 6+-הלודנ
 8 | = מוז 155 n Eddוארפ; 68 ָהיָתֹוראפ | 7 * 1c 680 רַחַא; 407 |

prps TJD); 6 repirerleruevnהפנכ;  incert; 3MSS QF5 הנה >8 | *  
 n mpoc abrdv kai; 1 ftָתg | 6 וילא | < 1 6 68 ָהיֶתוילדו | * 1 6 םסממ

praem 27, sic 1}6 | 6% הָלֹדָג | 9 * 6  c81 לע  | Mss 68 nl— 
 bal c 6 | 5 1 6 םספמ 1155 'צֶתַה ₪[ 69; 3 'ת אל | 5 >6, 4 | * % 6

cf 17; frt post 3 exc vb nonn.ד00 6070001 פג1תג 86%; ן? תיִרְכַהְל  



 768 לאקזחי 17,11 —22

 ם :יׂשְביִתּהֲחְמִצ 'תנרע"לע ישבו שבית םיִדָּקַה ור הָּב תַעַנְָכ אלָה
 :רמאל יִלָא הָוהי-רַבְד יֵהֵַוי

 1 הֶלֶאהַמ םָּתְעַדָי אָלַה יִרָּמַה תבל אָנְ"רַמָאי
 | אביו ָהיֶרָׂשְדתֶאְו הָכְלַמתֶא חַקִינ 'םלֶשּורי לבבל אָב"הָּנַה רמָא
 | :הָלָבְּ יול םתוא
 ו תיִרְּב ותא תוכי הָכּלְמַה ערָומ הקנינ

 | :חקל ץֶראָה יִליִאדתֶאְו הָלִּאְּב ותא אָבִיַ
 יאַשַנְתַה יִּתְלְבְל הָלפָש הָבְלִמַמ תויָהְל
 : יהְדְמֲעְל ֹוִתיִרְּב"תֶא רֶמָשל

 בָר"םַעְו םיִסּוס ּול"תָתָל םִירְצִמ ֹויָכָאְלַמ יֵחָלְׁשִל וב"דְרְמיוייצ
 :el :טְלְמנְו תיִרְּב רֵפֲהְוגהָלֲא הֵׂשעֲה .טלֶמיֲה חלו

 = רַשַא ותא ְךיִלְמַמַה ללַּמַה םֹוקְמְּב אל-םא הָוהְי "יִנדַא ֿםֲאְ יִנָאַח 5
 ן אלול :תּומי לֵבָּבִּדֹותְב יּוּתַא ֹוָתיִרְּב"תָא רַפַה רֶׁשֲאַו ותְלֲאתֶא הֶזַּ
 ן הָלְלְ ְךַפָשַּב *הָמְחְלִמְּב הערפ וָתוא הָשַעַי ב לֲהְקְבּ לוג ליַהְב
 = יהגַהְו תיִרְּב רַפְהְל הָלֲא "הָזְבּו* :יתוְּבַר תִׁשָפָ תיִרְכַהְל קִיָּד תֹוָנְבַבּו
 הוה לונדא רַמָא- הּכ פלו ס :טְלֶמי אל הָשָע הטואזלכו ודי ןתָנ

 הוב רֶׁשֲא יִתְלָא אלמא ינאי
 :ׁשאֹרְּב יִּתַתְנּו "ריִּפַה רֶׁשֲא יִתיִרְבּו

 יָת שָפְתַנְו 4 ויִלָע יִתְשְרָפּוי
a ary 5 

 | רחרבמלנ
 ד --: ּׂשְרַּפַי חּוָר"לְכְל םיִרָאַׁשַנַהְו לפי בֶרֲחַּ יפנַא-לֶכְּ

 ta ינלַא במ א הָב פ :יּתְרַּבּד הָוהְי יגַא יִ םֶּתְעַדיְו

 יִַטקֶא ב |
 דס 5 41 6 693 | ל 1 תַג - 7' | 5 41 6 693 || 12 * 65 וגס םֶדָאְןַב |

:ordvewv13 | * 09* ודמעל 6 ודְבעָל 6  vל 65? 'רידלע | 5 >3 | 14 *5 3 ומ 56  
 001 (הָדָמַעְל | 15 +12? orig sol mb | ל-ל >3; 6 רֶפַמו 666: 9

 טלה | 16 * 616 6 | ל >5 | 7 :* מ 'חלמ | ל >6, 54 61 | 18 * 693 'ב יּכ|
 5 >8 | דפ * 6-רמָא | * ₪ 6 6 || * 1 רפַה | 5 63 ָהיתתנו | 20 * 5 501 ּהָּב |
 ל-ל >6, סזפ 868 (91155 ולַעַמְּב 5 'מדלע 6 95) | 2ז = >6, קל 66; 8

praem ]27 6% +וח-- כ ויָח--, גוי 5 ויָרָחְבִמ 6 36 (1 ורָחְבִמ) || 22 * 66  
ded >6, dlcf § || 5 2; 6 éx kopugfic ($+ etus) kap-רמָא || ל 41 6 6 || < >8 |  

atvrdv (S$ cor etus) arokviw; TV ut vid 8 prb dl.ו  



17,23—18,13 EZECHIEL “769 

 ּוְלִּתְשֶא לֵאָרְׂשִי יםּוָרמ רהב :ֹלוְלָתְוַּהֹבָּנ"רַה לע נָא יִּתְלַתָׁשְו
 רידא זֶרֶאְל הָיָהְו ליר הֶשַע ףְנָע אָשְנו

 :הָנְכְׁשִּת יָת לב .'ףנְכ"לּכ רופצ ל ויִּתְחִת ּונְכְו
 הָוהְי יֵנא יִּכ .הָדָשַה יִצעְלָּכ ודי
 לָפָש ץע יִּתְהַּבְנַה ּהְבְנ זע יש

 יש :יִתיִׂשעְ יִתְרַּבּ הָוהְ יִנַא
 =תֶא םיִלָשִמ םֶּתַא" יםֶכְלדהַמ> :ירמאל יֵלֲא הוהְי-רבְד הנ 18

 רמאל לֵאָרְׂשִ יתַמְדַא-לעי הֶּזַה לשֶמַה
 :הָניֶהְקִּת םיִנָּבַה יּנַשְו רָסֹב לכי תובָא

 הָּנַה לְׁשָּמַה לֵׁׂשְמ דוע יכל היִהְיִא הוה יינרא םָאְנ יֵנֲארַחּפ
 -יִל ְּבַה ׁשֵפגַכּו בֵאָה ׁשֵפֹנְּכ הָּנַה ל תוׁשפנַה"לְּכ + :לאְרָשיּב
 קיּדצ הָיַהְודיִּ שיאו :תּומְת איה תאָטחַה שָפָּנַה הָּנֶה
 -לָא אָׂש אלי וָניֲעְו לבֲא אל 'םיִרָהָה"ילֲאé :הקְדצ טפְׁשִמי הֶשעו
 אֶל הָדִ .הֵׁשֲא-לָאְ אָמַט אל ו ּוהעְר תֶׁשֲאזתֶאְו לֶאְרְש תיִּב לול

 לזו אל הָלְמ ביֵׁשָי יבוח ּותלְבַח הָנ אָל שיא ₪ ברק
 אל תיֵּבְרַתְו ןַּתיזאְל 23 :ידָנְבהָּפִכְי םָנעְו iss בעֶרְל -

 האמ חי הַָעְוָ ךפש ץיִרפְּב דילוהְי" = = הוה ינדא
 לָכָא "םיִרָקֶהְ'לֶא *םג יִּכ הָשָע אָל הָלֶאדלָּכ-תֶא אוהיו : ֵהָלאַמ

 אָל לֶבֲח לָזְג לג הָנּוה ןיִבָאְו יִנְעי* :אפט והער תַשאדתֶאְ
 תיְִרְתְו ןַתְנ שגב :הָשָע הָבַעוִ ויָניִע אָשְב םיִלּולּגהַלֶאְו ביֶׁשְ

dittogr? =3<‘ (ויתילתו UcfC | $ crrp et dl; 6 kai kpeuddw abTév22  

cf Gen 7,14; 6ויתלתשו) | 23 * >5 || * ?; ספ הראפ || < 664 לודָּג | %  
add et dl | Cp 18, x ins c 63ףֶנָּכ (לָּכ)  cf Dt 4,17; prbבדלבו ; 8 ףנּ 'צ לכ ' 

cf Jerםֶדָאְדַּב |2 >8 | ">6, כופ 41 | << 16 6 (4 3) יִנְבְב | 8 ּולְכָא  
 3129 | 3 + 616 6 | ל >68, 61 | < 1 Pel 65 יִּכ | 52? <6 | 61

dl cf 12 |לע 6 6 | * סזקפ םֶּדַה ₪[ 33,25 || * 3 ברק || 7 * ₪1, כזפ בוש; 8%  
9c Vrוכ[ | ° | 6 8 ּוהְעַרְל 6 ר ןיִבּו |  praenב >6 |8* 6 'b 

prb5+ הָּלֵא הָשְעָה | < 41 6 6 | 10. 1:8  DnNet prb cְּךְלֶה | * 16 6  
 סמ cזrp; 1 ? הָלֲאלָּכיתֶא הֵׂשֲעְו עֶׁשְר הָיִהַי םָאְו | זס * 652A ְעֶׁשְו £

ThN 6 kai roiodvra audprnua (6% —uara) ||הלאמ  crrp; SYעשפ? | °°  

 rr *®>$ et dl, 6 aliter |  1bp(6) | ° prpsDֶּ™ַה 616 | 12 1 הָל )6
cf 7. 16). 



 לס לאקזחי 29—18,14

 .ויָמְּד יתָמּוי תֹומ הָׂשֲע הָּלֵאָה תֹוָבִעֹוּתַה-לְּכ תא הּיְחִי אל ייֵחְו חַקָל
 || רֶׁשֲא ויָבָא תאָטַחלּכתֶא אָן דלוה הָּגַהְי < = = הָיָה וב
 .אָשְנ אלי ויניַעְו לָכֶא אל םיִרָהֲה"לעי :ןֵהְּכ השעי אלו אליו הָשַע
 || הנה אל שיאְני :אָמַט אל ּוהֲעְר תֶׁשֲא-תַא לֵאָרְׂשִי תְִּב יִלּולְגלֲא
 :דָנְב"הָּסִּכ םרֲעְו ןתְנ בעֶרְל ֹומֲחַל לז אל הל לָבַח אל לבֲח
 = יַתוקְחְּב הָשָע ייֵטָּפְׁשִמ חקל אָל תיִּברַתְו ְךֶׁשֹנ וב ביִשַה יינעמ ול

 | קש קׁשָעיִב ריי הֶיחְ הָח ויבש ןןעב תּומָי אָל אוה ל
 :וְנֲֹעַב 'תָמ"הַּגִהי "וי ףוַתְּב הָשָע בוטל רשאו "חש ילֶזְּג יל

 = הָקָדְצּו טַּפְׁשִמ ןֵּבַהְו בָאָה ןֹועַּב ןֵּבַה אָשְנדאָל עּדמ םֶּתְרַמַאְויפ
 ' שָפָּנַהא :הָיַחְי הָיִח בתא הֶׂשֲעיו רַמָש יתוקָחלּ תֶא הָשָע
 | ןועב אשי אל :' בָאְו בָאָה ןֹוֲעַּבו ו אשידאל ןֶּב תּוְמַת *איִה תאָטחה
 :הֶיִהָּת לע לעשר תעָשְרְו הָיְהִּת ויָלָע קיִּדצַה תקדצ ןַּבַה

 ."לָּכְדתֶא רמְׁשְו הֶשָע רֶׁשֲא התאטח" לָּכַמ בּושי יב עָשְרֶהְו
 יעשה :תּומְי יאל הָיִחְי הֶיָח הָקָדצּו טַפְׁשִמ הָשָעְו יִתוקח
 ץפָחֶא ץֶפְחַהי :היַחְ הֵׂשֲערְׁשַא ותְקְדְצַּב ול ּורְכּזִי אֶל הָשָע רָשַא
 ס הָיָחְו 'רָבְרּמ ובּושָב אוְלַה הָוהְי יינדָא םָאְנ עָשְר "תומ
 עשרה הָשָעְִרָשַא תובָעוְּתַה לַכָּ לוע הֶשַע ֹותָקְדַצִמ קיּצ בּוׁשְבּו4

 93 307 3% + ד 4

 -רֶׁשֲא יָלָעַמְּב "הֶנְרַכְּזִת אל ּהָשָעְרַשַא "וָתקְדצְּכ "יחְו השי
 ךְרַד ןַכְּתִי אֶל םָתְרַמִאַה< :תּומָי םָּב אַמְח"רַׁשֲא ותאָטַחְב לעֶמ
 = אל םכיכרד אלה ןֵכָּתִי אל יִּכְרַדַה לארי תב אָנּועֲמְׁש יִנֹרֲא

 = "לועְּב 'םָהילֲע 'תמו לוע הׂשֲעְו ות קיִהצבּושְב נכי
 שי יהָׂשע רֶׁשֲי ֹותָעְׁשְרִמ עָשְר בּושְבּוז ם :תֹוִמי 'הָׂשְעײרֶׁשֲא
 ויַעְׁשּפ-לַּכִמ יבוׁשו יהָאְרַיו :היַחְי ֹוׁשְפנ"-תֶא "אּוָה הָקָדְצּו טְפְׁשִמ
 ןֵבָּתִ אל לֶאְרְי .תִיּב ּורָמָאְויפ :תּוָמָי אל הָיְחִי יח הָשָע רֶׁשֲא
 :ףןֵכְּתְ אל יםכיִכְרד אלה לֵאָרְׂשִי תיִּב 'ּונְכֶּתִ אל ייִכְרְדַה יֶנֹדֲא ְּךָרַּ
 13 * 6 הֹיָח אוה (tזsק ,) || * 6595 תּומָי | 14 >5, קזפ 1; Q mlt MSS הארי;
 6#Y NI | r5 1 c mit MSS Edd Vrs NN] | 16'2>68 | 17°1c6 לועַמ
 cf 8 | | 6 טָּפָשִמ | 18 * 16 68 ויבאן | ל 0 'גו || < הל | 5 >6, 41 | * 6-

 יִמע | = 68 תַמּו | ד =* >5 | 20 *>6; 8 אוָה | * 0 עַשְרַה | גז * א ותאָטַח
 0 ויָתאטַח || ל םסממ 1155 34*6 אלו | 22 >66 (6%%) || 23 51 0 ה 58
 תּומָּב 632 | * 4 6 6 | * 0 ויָב--, א 155 686 וּכְרּדִמ, 63 + הָעְרֶה |

sa+t> | 25 6g |24 5% >684, ₪1 | * 1 6 06 ויָתקְדִצ  א5 ותקדצ | *  
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18,30— 19,10 EZECHIEL 771 | 

 םָאְנ לֶאְרֶשַי תיִּב םֶכְתֶא טֶּפָשָא 'ויִכְרְדִּכ ׁשיִא כָל
 לושְכַמִל םבל יהָיָהידאלְ םֶכיֵעְׁשפ-לְכִמ ּוביִשֶהְו ּובּוׁש הָוהְי יָנֹרֲא
 ושעו םֶּב םֶתְעָשָּ רַשא םֶכיִעָשַּפלְּכ-תֶא םֿכילעמ ּוכיִלְשַה :ןוע
 אל יב :לֵאָרְִ תִיָּב ּותֹומְת הָמְָו הָׁשְדֲח ַחֵּרְו ׁשֶדָח בל םֶכָל

 פ  :יְחו וביִשָהְי הָוהְי "נא םֶאְנ "תַמַה תומָּב לּפֲחֶא
 ּתְרַמָאְו :לאָרְשִ ייאיִשְבְלֶא הניק אָש יהָּתַאְוי 9

 תֹויְרֲא ןיב 'אֹובְל מא 'הַמ
 ָהיָרּוג הָתְּבַר םיִרְּפְכ ךוְתָּב הָצָבְר
 הָיָה ריִפָּכ ָהיֶרָּגִמ דָחֶא לַעָּתו

 :לָכֲא םֶרָא ַרמףָרמל דמלי
 יִׂשַפְתָנ םַּתְחָשְּב םִיוג 'ויָלֲא יּועֲמְׁשיוּצ

 :םִיָרְצִמ ץֶרָא-לָא 'םיחחב ּוהָאְבְיַו
 ּהַתְקִת הָדְבֲא הָלַחוָנ יִּכ *אָרְּת5ַ

 יּוהְתַמָש ריִפָּכ ָהיֶרְּגִמ 'דָחֶא חֶקִּתו
 הָיָה ריִפְּכ תֹויְרֲאיְֹותְּב ּךַלַהְתִיַ

 לָכֲא םִדֶא ףֶרָטףֶרְטל דַמְליו
 בירתה יםֲהיִרעְ ףיתְונָמְלַא "עַד

 :ותְנאש לוקמ הָאלמּו | ץֶרָא םֶשַּתַו
 יתֹוניִדמִמ יביִבָס םִיוג וילֲע יונת

 "תורָצְמְב :שָּפְתַנ םֶּתְחָשְּב םָּתְשְר ויִלָע ּושְרֶפִיו
 ֹוהֲאְבִי לֵבָּב למלא יּהֲאָבו יםיִחַתּב רנוסב ּוהָנְּתיפ
 פ  :לֵאָרְׂשִ ירָהילֲא ידוע לק עמָׁשיהאל ךעמל
 הָלּתׁש םימדלע מרב כ מאי
 :םיִּבַר םִיָמִמ .הָתָיָה הָפַנֲעַו הָּירְ

 3 5 62 5ָש | 5 61 6.6 | % 6 ּויָהְי  כזס 526 ] || בז >8:; 1 6 6 יֶּב [

 32 516 Vrs, sed? |” dl c 6 | °° >6F(x); prb add || כ זס, 1 * 32*6+
 םֶדָאדְוב | < blc 6 איִׂשנילע | 2% 3+ איה? | ? crrp?; 6 (okduvoc) £A8 רג
 הָיְרַא | 6 ְּךֹותְּב | 3 63 לע קמ 1| 4 * 1 (קזקפ) ּועיִמְׁשיַו | 1c 645 ויְלֲע |

cf 29,4: 384 | 5° 5+ויָּפַאְב) ֹוֵּיָחְלִבַל  WB— || % 1? (mtr cs) Dn (vel8  ° 
 10x | > prps c 6 (érdorar aw’ abrAg) (הָואָלַהַ | ? הָלָאּונ | * 16 6
 רַחַא | 7 * 6 véero) FA( ((א0אש6) עריו, 560 ] ? רֶעְניַו 6(? | bao 'מרא; 6
 )$*+ rg Bpdder abrod £AS (= aram (év ּהָתּומיִלֲאְּב); dub || 1? םיִרָדֲעַו

 6 1 ₪ דיִרָחָה 6 לט || 8 * 380 ּווָקיַו ו ּוצְבָקיו; קק ּונֲחיו; 14 | * 6 ביִבָּסִמ |
 6 ₪4 1 תּודּוצמ; גו ּובָצָיִתַה | 9 * ל | ל oe אב | > Y nonn MSSא | 8
 'צַמַב 6) | * >6 || 1 6 6 לע | צס 516 2155 ְךֶמְרַּכ (גָּכ) !e קזק םִרָּכַּב (ַּכ)
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 לאקזחי 191-201

 םיִלָשִמ "יִטְבָשדלֶא 'זע *תוטַמ ּהָלויְהיויוו
 םיתבע ןיּבְילע וָתְמוק ּהָּבְנִת
 :ויִתְיִלּ ברב ֹוּהְבָנְב אָריַו

 הָכְלְׁשַה ץראל הָמֲחְּב שָתְתִויי
 יּוקרּפתְה יהְיִרְּפ ׁשיִבֹוה םיִדָּקַה חּוְרו
 :ּוהָתְלְכַא שא  ּהָּזְע הָטַמ ושב

 פ  :אָמְְו הי ץֶרָאְּב .רָבְדַּב 'הָלּותָש הָתַעְוי
 הָלְכֶא 'הָיִרִפ קב "הֶמִמִמ שא אצַּתַוי+

 לוְׁשְמְל טְבַׁש זע הָטמ "הב הָיהדאלְו
 ס :הָניִקְל יהּתַו איֶה הניק

 םיִשָנַא ּואָּב שֶדחל רוָשְעַּב יִשָמַחְּב תיִעְבָשַה הָנָשַּבו יהי 20

 הָוהיירַבְד יי ם :יָנָל שו הָהְי-תֶא שֶדל לֶארשִי רגקזמ
 הָּכ םֶהֵלֲא ָּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי יגָקְזיתֶא רַּבַּד םוֶאָּךי :רְמאַל לא
 םֶכָל ׁשרָּרִא-סַא יִנאיַח םיִאְּב םָּתַא יִתא שֶרְדַלַה הָוהְי "יִנדַא רַמֶא
 תֶבעּוּת"תֶא םֶדֶאְדְּב יטוּפְׁשִתָה םָתֹא טֵּפְׁשִתַהיי :הָוהָי "יִנדַא םָאְנ
 יִרֲחְּב םויְּב הָוהְי "ינדַא ּומָא-הְּכ םֶהיִלַא ָתְרַמָאְופ :םַעידוה םָתֹובֲא
 םִיָרְצִמ ץֶרֲאַּב םֶהְל עַדּואְו בקעָי תיִּב ערזל לר אְׂשֲאְו לַאָרׂשִוב
 יִתאָשנ אּוּהַה םיבֿ : :םֶכיִהְלא הָוהְי יִנַא רמאל םָהָל יָד אָׂשֲאְ
 תַבַז 'םֶהָל יֵּתְרִּת"רׁשַא ץֶרָאדלֶא םִיָרְצִ ץראמ םַאיִצוהְל םָהְל ל ידי
 ליניע צוק שיא םַהלַא רמו :תֹוצְרֲאָה-לכל אֹיָה יֵבֵצ ׁשֵבָדּו .בֶלָח
 יִבּורְמפ :םֶכיהְלא הָוהְי יִנֲא ּואָמַמִּתִ לא םִיַרְצִמ ילולגבו וכיַלְשַה
 -תֶאְו ובילָשָה אל םָהיניֲ יצּוקְׁש-תֶא ׁשיִא ילֲא עֶמְׁשְל ֹובֲא אָלְו
 םֶהְּב יִּפַא תֹוָלַכָל םָהילֲע יִתַמֲח ְּךּפְׁשִל רַמאָ ּובָזָע אל םִיַרְצִמ יִלּולְּג
 םִיוגַה יִניִעָל לחה יִתְלַבְל ימש ןַעַמל ישע :םיָרְצִמ ץֶרֶא ךותַּ
 ץראמ םַאיִצוהְל םֶהיניִעְל םָהיֵלֲא יִּתְעַדּונ רֶׁשֲא 'םֶכֹותְב הָמָהְרַשַא
 ןֶתֶאְו :רְַָּמַה-לֶא םָאְבֲאָו יםִיָרְצִמ ץֶרֶאַמ םָאיִצואְוז וס :'םירצמ
 םָתֹוא הֶׂשְעַי רֶׁשֲא םָתֹוא יִּתְעְדֹוה יֵטְּפְׁשִמדתֶאְו יֵתֹוקְחתֶא ם םָהְל
 rr = | fit (cf 6B2A et 12. 14( הממ הל י יֵהיְו | * >55 | < 6 טֶבָש לע | 6
 6ע ןג6סש, ₪ 61 | 12 * 6 ד6 6066 006; prps ָהיִּדַּב | 1 קרפתה 6/0%60%-
 sion (oav) | = 1c 6 שבו | 13 *1 ¢ 6 ָהּולְתש | * >6 41 || 4 * = 1 ָהָטַמִמ |
 5 >6, 6 |< 3--דוע | ספ 20, 1 6 תיִּב | 3 516 321155 669 דלֶא | ל 6*+
 תיַּב. 5 יִנָּב | < 41 6 6 | 4 7 6 6 6אסואףטש 007006 66סואמ06; | 5 * 41 6 6 ||
 5-5 6 א. 6ץעשק(00מצ | 6 * 16 36 ₪ 15 יִּתַתָנ | * 6-ץֶרֶא | 8 >68 41 |
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20,12—28 EZECHIEL 7730 

 תּואָל תָֹיְהְל םֶּתְל יִּתִתְנ יֵתֹותְּבשתֶא םנְיי םֶהְּב יִחְו םֶדאָה
 לֵאָרְׂשִי-תיב יִב-ּורְמַיוז :םָׁשְדְקִמ הָוהְי ינַא יִּכ תעלְל םֵהיֵניֵבּו יִניֵּב
 םָתֹא הָׂשְעַי רֵׁשֲא ּוסְּאִמ יטּפְׁשִמ-תֶאְ ּוכֹלְהדאָל יֵתֹוְקְחְּב רָבָדַמַּב
 םָהילע יִתָמֲח ךּפשל רַמאָו דֶאִמ ּולְלַח יִתתְּבָש-תֶאְו םָהָּב יִחְו םָרָאָה
 םִיּּגַה וניעל לַחַה יִתְלְב ימש ןעמל הָשַעַאְיי :םתולַכל רָּבְדִמַּב
 רָּבְּמַּב םֶהָל יִדָי יִתאָׂשְנ יֹנַא-םַנְיַיצ :םהיניעל םיִתאֵצֹוָה רֶׁשא
 יִבְצ ׁשבְדּו בל תַבָז ייִתַתְנ רֶׁשֲא ץֶראָה-לא םתוא אּיִּבָה יָּתְלְבל
 וכְלֲה-אל יתוקְחדתֶאְו ּוסֲאְמ יֵטְּפְשִמְּב ןעל: :תּוצְראָה- לכל איה
 סָחָתַויז :'ףלה םּבְל םֶהיֵלולְ יִרָחֶא יִכ 'ּולָלַח יִתותְּבַשתֶאְו יםּהְב
 -לֶא רַמאָנ :רֵּבְדּמַּב הל םָתֹוא יִתיֵׂשֲע-אלְו םֶתֲחַׁשִמ םהילע יגיע
 -לַא םֶהיֵמְּפְׁשִמ-תֶאְו וכְלַתלַא ל םֶכיִתְְבא יִקּוחְּב רָּבְדַּמַּב םֶהיִנְּב
 וכל יִתוקְחְּב םָכיֵהְלֲא הָוהְי לָנַאפ :ּואַמַטְּת-לַא םַהיִלּולְנְב ּורמָשָּת
 תואל ּויַהְו ושּק יִתותְּבַש-תֶאְו :םָתֹוא ּושעו ּורָמָש יִטֶּפָשְמתֶאְו
 םיְִּבַה יכורָמַו=י :םָכיֵתְלֲא הָוהְי יִָא יִ תעלל םֶכיֵניֵבּו יֶניֵּב
 רָשַא םֶּתּוא ) תושעל ורמש-אל יַטפְׁשִמ-תֶאְו וכְלָהאל יִתוקְחְּב
 פל ראו וללח ָתֹותְבׁשִיתֶא ם םָּהְּב יחָו םֶרָאָה םָתֹוא הֶׂשֲעַי
 'שַעַאְו *יִדָידתֶא יִתְבָשַהְויי :רּבְדַמַּב םָּב יִּפַא תוְלָכְל יםָהְְ יִתָמֲח |
 :םהיניעל םָתֹוא יִתאֵצֹוה"רָׁשֲא םִוּגַה יניעל טֵחֲה יֶתְלְבְ ימש ןעמל |
 תוָרָזלּ םִיֹונַּב םֶתא ץיפָהל רֵּבְדּמַּב םֶהָל יְיתֶא יִתאָׂשְנ ָנַאדסניל |

 -תֶאְו ּוסָאָמ יִתוקְחְו ושעדאל יטַפְׁשִמ ןעי סם ::תֹוצָרֲאָּב םַתֹוא
 יִּתַתְנ יִנַאְהםְנְז 5 :םהיניע ּויָה םָתֹובֲא יֵלולג יֵרֲחֲאְו לָלֲח יִתותְּבַש |

 םֶתוא אָמַטַאְנ :םַהָּב ּויַחְ 'אל םיִטָּפְשִמּ םיבוט אל םיָּקְח םהָל

 ועָרָי רֶׁשֲא ןעמְל םַפְׁשֲא ןעמְל םַחָר רֶטָּלְּכ ריָכֲעַהְּב םֶתֹונְּתַמְּב
 ָּתְרַמֲאְו יםְדְאְֶּב" לֵאָרְׂשִי תִיְּב-לֲא רַב ןכְליז פ :'הָוהְי ינא רשא
 םֶלעַמְּב םֶכיִתְוְבַא יִתּוא ּופְּדִּג 'תאז דוע הָוהְי 'ינדַא רַמֲא הָּכ םַהיֵלֲא

 ּהָתַוא תת יִדָיתֶא יִתאָשְנ רֶׁשֲא ץֶרָהֶא .םָאיִבֲא :לעֶמ יִּב 7
 יםֶהיַחְבְזתֶא" םָשּוחְבְזִיִו תובע ץעדלֶכְו הָמָר הָעְבגלָכ ּואָריַו םהְל

 << 6 תאו || 13 >5 || 14 5 סוחַאְו 6% א0\ סטא (חסומסט || 15 ** 6 יִנַאְו |
 b ins 6 is 0 םֶהָל; 6+ץֶרֶא | 16 9 יתוקחבו | * 55 8
 + דאָמ 6013 | 5% 6 "ּובְלָה םבל ילולג ירחאו | כז * :מ5 6 6 םַב || * 16 638 Vaז?
 תאו | < >8 | 22 ** >63; 01 | * 3 סוחַאְו; 6*ג אס\ ססא (ח. | 23 7 6 1
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 4 לאקזחי 42—20,29

 ו! םֵׁש ּוכיפיו םֶהיַחוְחיִג ַחיֵר 'םֵׁש ּומיִׂשִיַו םנָבְרְק סַעַּכי םָׁשיּונּתי
 םֵׁש םיִאָּבַה םָּתַא-רְׁשַא הָמְּבַה הָמ םֶהֵלֲא רֶמאְופ :םֶהיּכְסִנ-תֶא
 לֵאָרְׂשִי תִיְּלֶארָמא כני ם :הָּנַה םיַה רע הָמְּב הָמָׁש אָרָקיו
 | = ירח םיִאְמְסִנ םָּתַא םֶכיֵתֹובא יֵָּדְבַה הֹוהָי "ינדַא רַמָא הָּ
 שָאְּב םֶכיֵנְּב ריִבְעַהְּב םֶכיִתְנִּתִמ יתַאְׂשִבּוגפ :םיִנֹז םָּתַא םֶהיֵצוקְׁש
 לארי תיִּב םֶכָל ׁשֶרְא יִנָאְו ?םויה"דע .םֶכיִלּולּנ לבל םיִאְמַטְנ םֶּתַא
 | יָה םָכֲחּור-לע הְלעֶהְו :םֶכָל ׁשֶרְּרָא-םָא הֹוהְי ינדא םָאְנ יִנָאְדיַח
 תוצְרַאָה תֹוִחְּתְׁשִמְּכ םיוגכ הָיְהְנ םיִרְמָא םּתַא 'רֶשַא הָיְהִת אל
 הָקְזֲ דב :אלדםָא הָוהְי יינדַא םָאְג יִנָא-יַחי :ןָבָאָו ץע תָרׁשְל
 םֶכְתֶא יִתאַצוֶהְו :םֶכיֵלע ךלָמְ הָכּופְׁש הָמֲחְבּו היּוטְנ עוָרָזְבּו
 דָיִּב םָּב םֶתוצוְּפְנ רָשַא תוצְרַאַהְְוִמ םֶכְתֶא יִתָצַּבְקְ םיּמַעָהְְִמ
 i רֵּבְְמ-לֶא םֶכְתֶא יִתאַָבְהְו5 :הָכּופָש הָמֲחְבּו הָיּוטְנ עּוָרְזְבּו הָקְזַח

 יִּתְטּפְׁשִנ רֶׁשֲאַבפ :םיִנָּפלֶא םיִנָּפ םש םֶכְּתִַא יִתְַּפָשְנו םיִמַעָה

 יינדַא םָאְג םֶכְּתַא טפָשא כ םִרְִמ יץֶרֲא רָבְדמְּבי םֶכיִתְבַאתֶא
 "תֶרְפָמְּב םֶכְתֶא יִתאַבְהְו יטֶבָשַה תַחֶּת םֶכְתֶא יִתְרְבַעַהְוּיז :הָוהַי
 םָהיִרּוְנִמ ץראמ וב םיִעְׁשּפַהו םיִנְרֹמַה םָּכְמ יִתֹורְבו5 :יתיִרְּבַה

 :יהוהְי יִנֲאיִּכ םָּתְעַיִו יאֹובָי אל לֵאָרׂשִ תַמְדֲא-לֶאְו םָתֹוא איצֹוא
 יודבע יוכל יל ׁשיִא הֹוהְי יינרַאורַמָא-הכ לַארְׂשִידתיב םָּתֲאְופ
 דועדּולְלַחְת אל ישְדק םַשתֶאְו יֵלֲא םיִעְמְש םכְניִא-'םָא ראוי
 םאָנ לֵאָרְׂשִי םוָרְמֹרֵהְּב יׁשְרקירַהְב = :םֶכיִלּולְנְבּ םֶביִתוְנִּתַמְּב
 םַגְרֶא םש ץֶראְּ יהל לֵאָרְׂשִ תב" ינְְבַעְי םש הָוהָי ייִנדַא

 לכְב 'םכיִתוִאְשִמ תיִשאַר"תֶאְו יםָכיִתְמּרְּת-תֶא שוָרְֶא םֶעְ
 םיִּמעָה"ְןִמ םֶכָתֶא יֵאיִצָֹהְּב םֶכְתֶא הָצְרָא ַהֹחיִנ רבי ימכיׁשדק

 לֶָרְׂשִי תַמְרא-לֶא םֵכָתֶא יִאיִבֲהּב הֹוהְיינֲאיִכ םָתְַדיִי :םטַ
28°1?c 5 ּוביִרקיַו ג1 6 6 וכרעיו | << >6, סצפ 61 | 29 קצקפ םיִאְבה )cf 

® et neohbr ‘NQF vazitas); dl?N | בס * 666 6 | ל קם דב | בז *6 

 | | * 16 6תיִשאַרְבּו | ל :מ5 6 66 הָּוה | * 416 6| 32 *>5|| ל 6 אַ 33 * 6+-ןַכָל
  | * 1c 6 |37 68ץֶרָאַמ םָתֹא יִאיצֹוהְּב רָבְַמַּב 62 == 36 || 6> ==

  | 6יִטָבָש | * ?; 6 רָפְסִמְּב 54561 (10ב ,28); רֶסּומְּב | 5 416 6 | 38 * 6 יִּכ
nonn MSS Vrs INQ! || > 65 0666קו 6016 || 30 °id 6 ipsum hic et abhinc sae- 

pissime | 5 <6 || 6 06006, ,קזפ ּוריִבָעַה 560 ? | 95 ? 6 kai nerd rabra ei 
  6] 15 26,19 | 40 39% |26 6אג; רחאו >5; 1? םיִרָחַאַו 6661 םיהלא)

 סזפ 1 6 63 דקַפֲא | == 8 םֶה-- | 4ז 1 ב  | 5 <65, prb dl | 4ד06\6



20,43—21,14 EZECHIEL 775: 

 -םָתְרכו: :םֶביִתבֲאל התא תֶתל ייתֶא יִתאָלנ רׁשֲא ץראָהלא
 םֶתְטְקְנּו םָּב םֶתאַמְטִנ רֶׁשֲא םֶכיֵתליִלֲע"לְּכ תֶאְו םֶכיֵכְרּדתֶא םָש
 הוהְי ינֲאיְּכ םֶּתְעְדִיְו < :'םֶתיִשַע רֶׁשֲאֹי םֶכיֵתֹוע"לְכְּב םֶכיִנְפִּב
 םֶכיֵתּולילֲעכְו םיִעְרַה .םַכיִכְרִדְכ אל יִמָש ןעמל םֶכְּתִא ייִתושַעַּב
 ס :הָוהָי ָנַֹא םֶאְנ ילֲאָרְׂשִ תב תֹותָחְׁשִנַה

 הָנֶמיִת ירה יִנָּפ םיִש םֶדאְֶב .;רמאל ולא הָוהְיְרַבְד יִהִיַוי 21
 בָגָנַה רעיל ְּתְרַמָאְופ :יֹבְגְנ יהָרָׂשַה רעֶיילָא אֵבָנַהְו םרְּדלֲא * ףָּטַהְו
 הָלָכֲאְו ׁשֵאוְּדְּב"תיִצַמ יִנְנַה הֹוהְי יינדַא רַמָא-הּכ הָוהְיירַבְּד עמָׁש
 הָבדּובְרֶצִנְו 'תֶבָהְלַש תָבָהָל הָּבכתְאָ שבי ו ץֶע-לָכו תליץעדלכ ָךְב
 אֶל היִּתְרעְּב הָוהְי ינֲא יִּכ רֵׂשְּבלְּכ ֹואָרְוּצ :הָנֹוְפְצ בֶנֶּגִמ םיִנָּפלָּכ
 לְׁשמִמ אלה יל םיִרָמָא יהַּמַה הֹוהְי ליִנדַא ּהָהֲא רַמאָו5 :הָּבְכִּת

 םיִׂש םֶדָאְב :רמאל יִלֶא הָוהידרְבְד יהינ5 פ :אּוה םיִלָשמ
 :לֶאְרְשי תַמָדאהלֶא אָבָּנִהְו יםישְקמילֶא יףֶטהו םלׁשורהילָא ְךיֵנָּפ

 יִבְרִח יִתאְצהְו יל יננַה הני רָמָא הב לַאָרִׂי תֶמְדַל רָאוּ
 .קיּדִצ ךָּמְמ יִּתַרְכְהרַׁשַא ןַעיפ :עַׁשָרְו קידצ ּךַממ יִּתְרְכַהְו ּהָרְעִּתִמ
 ּלעְיְוס ;ןופָ בָגָגִמ רׁשְבלַּכיילָא ּהָרְעַּתִמ יֵּבְרַח אֵּצת בט יעשרו
 פ :דֹוע בּושְת אל ּהָרְעַּתִמ יִּבְרַח יִתאָצּוה הוה יִנָא יִּב רָשְּבְלְּכ
 :םהיִגיעל חַנאִּת יתרמו יםיֹנְתָמ ןֹוָרְבְׁשּב חנָאַה םָדָאדוַב הָּתַאְווז |
 הָעּומְׁש-ילָא יִּתְרַמֲאְו חָנָאְָנ הָּתַא .הָמ-לֲ ףילא וְרָמאִייִּכ הָיָהְו
 ירבו חּורלָכ הָתֲהָכְו םִילְכ ּופְרְ בל סַמָנְו הָאְבִדיִכ |

 סם | :הָוהָי ינדַא םֶאְנ "הָתָיהְנְו הָאְּב הָּנַה םימ הָנְכלַּת
 רַמָא הָּכ תְרַמֲאְו אֵבְּנַה םֶנָאְּב+ :רמאל ולא הָוהיִדרַבְד יהיַו 3
 0 יהָוהְי

5 

 43°56 | >509 | 44 * 6+ ןַכ | ל >6 | < 66 6 | 0ק 2 2* 6 |
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 776. לאקזחי 21 7

 ן .שיִשָנ וא" הָטֶרמ קֶרָּב יּהָל"הִיָה"ןעֶמְל הָּרַחּוה חַבָמ ַחָבַט ןעָמְלי5
 | :"ץֶעלּ תֶסֶאמ יִנָּב טֶבש

 | ."ִָּכַּב שָּפְתְל 'הָטְרְמְל ּהָתא ןתינפ
 1 . ליה קעֶזיל :גָרּוהידִיְּב ּהָתֹוא תתל הָטרמ איִהְו "בֶרָח הַָּחּוה איָה
 | = -לֶא יִרּוגְמ" לֵאָרְשִ יאיׂשנילְְּב איָהְי יִמַעְב הָתְיָה איִהְיָּכ םֶדָאְְּ
 = טָבְשדְּנְִא הו ןחב יי :ָריילֶא קפס וכל יֵמע-תֶא ּויָה בְרָח
 = אְנַה םנֲאְוב הָּתַאְופ ס :הֶוהְי ינֲֹא םָאְנ הָיהְי אל "תָסֶאמ

 | יהָתְשילש יברח לכת .ףכילֲא ףֶּכ ְּזַהְו

 מָה 'תָררֹחַה לימה לֶלֶח בֶרָח איה םיִלְלֲח ברח
 'םיִלשְכּמַה ּהֵּבְרַהְו 'בל ינוָמכןעֶמְל>>

 :חַבֲטְל 'הטְעִמ קָרָבְל הָיּושְע יחָא בֶרָח"תַחְבֲא יִתַתְני
 :תודְעְמ ּךינָּפ הָנֶא ילימָשַה ייִמיָשָה יִניַמיַה "יִדָחֶאְתָהְי

 יִנָאדְםְנְו 2

 / יִתָמַח יִתְחיִנַהְו  יִפָּכְדלֶא יִּפכ הָּכַא 5
 = ךֶב הָתַאְו :רָמאל י יִלֶא הָוהְיזרַבְד יהי ם :יִּתְרַּבּ הָוהְי יִנַא
 = ואי 'דָחא ץֶרא לבל בֶרֶח אבל םיִכְִד גש ליש א
 = בֶרָח אֹוָבָל םיִׂשָת ירי :יַרְּב ריע שאר 'ארּב דָיְו םֶהיִנֶש
 דךלִמ דַמֲע"יִּכ*6 :יהָוצְּב 'םָלׁשּוריִב הדּוהְי-יתֶאְו ןומעדינּב תּבַר 'תֶא

 יִצחּב לקלק םֶסְמיְסִקל םיכְרּדַה גש ׁשאָרּב ְֶרֹוַה םָאלֶא יב
 םּוָשָל 'םלָשּורְי םֶסּקַה והָיִה וניִמיּב*ז :דֵבָּכִּב הֶאְר םיִפָרִתַּב לֶאְׁש
 -לע םיִרָּכ םיִׂשָל הָעּורְתְּב לוק םיִרָהְל יתצְרְּב הפ ַחָּתפל 'םיִרְּכ

(cf Ps 144,6( ||קרַּב  prb lלַהָה  velּהָל תיָה  I5 *° crrp (vid >50); prps 
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 ז7 += 8 לכבו | *ל >5 | *ג לע (6) | 18 5= שק | 19 516 0+ 6 לע | 1
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 ה. שא

 ה = ב
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 הָנַה רעש |. "< סדק: 6 rapadédovrat eig gpdyia Pougaiag (NT חַכָׁטלָא ?( |

 1 הָטְרַמ | 21 * ?; תסחמ 155 ירחאתה 6 diaropevov GEUvov = ירְּבעֶתְה
inל 0)8(6, 41 | 2 1 לע || 244 51 תַחֶא || * 41 6 6 (6:08) || * 1 שארְב 6 פק  

 vs sq || 25 * 5 ריע | ל 1 לֶא צ6| 6 65 לע | < 1 לָאְו ץ6] לַעְו | %16 68 'רידלעו
 61 501 'ריִו || < 1 6 6 הָכּותְּב | 26 1 לע 6 6 | 2ָד * 698 'רידלע || ל-ל 466; 61 |

 5 ] חַרָבְּב 6 6 0%. :
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21 ,06 EZECHIEL 777 | 

 אְוְׁש-יםוסְקְּכ םָהָל היָהְוי :קִיּד יתֹונְבִל הָלְלְס ּךַפָשָל "םיִרָעָש
 ס :שָפַּתַהְל ןוע ריּכְזמאּוהְו 'םהל תֹועְבְׁש יִעְבְׁשי םֵהיֵניעְּב

 םֶכיִעָשִּפ תולְָהְּ םֶכָנְוע םֶכרַּכְזַה ןעי הָוהָי "יגדא ףֵמָא-הָּכ בל
 :ּושַפָתִת 'ִַּבַּב 'םלְרְכּזַה ןעי* םֶכיֵתֹוליִלֲע לֵבְּב םָכיֵתואטַח תֹואְרֲהְל

 :ץק ןֹוע תַעְּב ומי אָּב-רֶׁשַא לֵאָרְׂשִ איִׂשְנ עֶׁשְר ללָ הָּתַאְוס פ
 תאז* הָרָטְעָה יםיִרָהְו תֶפֵגְצִּמַה ריפה הָוהְי ייֵנֹדַא רַמָא הָּכ3י ם

 הָנָמיִשֲא הנע "הע יהו :ליִפְׁשַה ֵהְבנַהְַהַבְנַה יהלְפְׁשַה *תאז-אל
 פ :יויּתַתְנּ טַפְׁשמַה ולרְׁשַא אּב"דע "הָיָה אָל תאז"מנ"
 ןומע יִגּבלֶא הָוהְי ייִנדַא רַמָא הָּפ ָתְרַמָאְו אֵבְּנַה םָרָאְןְב הָּתַאו
 יועמל ליִכָהְל הָשּורָמ חבל ; הָחּותַּפ בֶרֲח בֶרֶח ָּתְרַמֶאְו םֶתּפְרֲח-לֲאְו
 ייֵלְלֲח ראצל ידתוא תתל ב ךל"םֶסָקְּב אְוש 55 תִזֲחַּבצ :קָרָּב

 םֹוָקְמַּב יּהָרֲעַּת-לָא בָשָהי5 מ :ץק ןֹנע תעְּב םֶמֹי אָּב"רַׁשֲַא םיִעָשְר |

 געז לע יִּתְכפָׁשְפ תא טּפְשִא ךיֵתורְְמ ץֶראְּב תאָרבנירַשא |
 :תיִחְׁשַמ ִׁשְרֲח םיִרעְּב םיִשְנַא דָיְּב ךיִּתַתְנּו ּךיָלֲע ַחיִּפָא יִתָרָבֲע ׁשֵאְּב

 יִנֲא יִּכ יִרֵכְנִת אֵל ץֶרָאָה ְוִתְּב הָיְהְי ְךמָּ הָלְבֶאל הָיָהָּת ׁשֶאָלּה |
 פ יִּתְרַּבַּד הָוהְי

 טּפָשַתַה םֶדֶאְןֶב הָּתַאְו> :רֹמאַל יִלֲא הָנהְירַבְד יִהְיַוי 22
 הָּכ ָתְרַמָאְו : :ָהיִתְבַעותדלּ תֶא ּהָּתְעַדוָהְו םיִמַָּה ריִעְדתֶא טָּפָשִתַה

 םיִלּולְג הָתְׂשֲעְו ּהָּתַע אול ּהָכֹותְּב םָד תָכָפְׂש ריָע *הֹוהְי יִנֲֹא רַמָא |
 תיִשָעְרָשַא ךילּולְגְבּו ּתְמָשֶא ּתְכֿפְׁשירַׁשַ ּךְַרְב :הֶאְמְסל היל |
 הָפרַח ְּךיִּתַתְנ ןפדלע ךִיָתונשד'דע יאוָבַתַ יִדיִמָי יִביָרְקִּתַו תאַמָט |
 ךבּוסְלְקְת ְךָפִמ תֹוָקחְרָהְויתֹוברָקַה :תֹוצְראָה-לָכְל הָסְלְקְו יםיונל |

 ועַרֶזל שיא לאְרְשִי יִאיִשְנ הגה :להָמּוהְמַה תֵּבַר םֵׁשַה תֶאַמְט
 27 % 68 היִרְעַש | * mit MSS Ead 682 תונבלו | 28 * 0 םֶסְסָּכ 6 םֶסוקְּכ
 | 6 3 םֶסַקָּכ | * 2; >68, 404 | 2פ * 016 6 | ל 2155 8 לכו | 5 >3 | 6 6
 םֶהָּב | ד * 1 6 6 | ל 1 רָסָה-ן < 1 םרָהְו | 55 >> | *1 הֶלָפָשַה | *1 הָהְבְּגַהְו |
 + ןלָפשַה | 32 * 6%: 3 (לועל?) הָועְל תאז םַג | * <83'6 | = >5; 6 סט
 001 דסוטסדמ n éoral: prps N\Aאוָּכ ּהֶל יזא 560 ? | .GPx הסקססוטסש 000

G elc cuvréAeiav (sim EY), ereipou(6* 00דמש) 09 60 6 | 33° 41 6 6 | ל 9;  
 8חwg; pr ליכהל קז לַהָהְל; | קזמ !ve קרָבְל !ve קרָּב ןעַמְל | 34 *1

cf 63? || 35 dub, 6 ardorpegpe unםיִלְלֲח . c 6|° l prbּהָתּוא | 1 לע  

 karaAvdys || 37 1 VIA | Cp 22,2 dlc 4MSS GS | 3 * 6 + יזא (ש) 6( 24,6|
 b frdl | ° prblc SE ּהָבֹּותְּב | 4 *1 6 ₪) ךַמּוי | 68 יִאְבַּו | < 1 6 5
 QO 6380 תע | % 1( 155 506 'ִגַּב | 5 * 5 prb c 6S ָךילֶא | * 6 ₪ ד

&avouiaig cf $; frt 1 .המה 
Biblia. 50 



 778 לאקזהי 25—22,7

 . ּךְּותְּב קָׁשֲעב ושָע רגל ּךְב לקה םֵאְו בָאי :ָדְּפְׁש ןעַמְל ב יֵה
 ס 'ִּתְלְלִח יִתתְּבַשתֶאְו יתיִזְּב יֵׁשְדְקא ְדָב ּונוה הָנְמְלַאְו םותָי

 ןונ

 | הז ְּךב ּלְכֲא 'םיִרָהָה"ילֲאְו םֶֶּּפְש ןעמל ָב ּויָה ליִכְר יִשְנַא
 = ושיִאויי ְבינַע הָָּּנַה תֵאַמְט ְּךַב"הָלִג בַאדתוְרֲעיי :ְּדכּותְב ּושָע
 | = שיָאְו הָמזְב יֹאַמְט ֹותָלַּכ"תֶא ׁשיִאְו הָבֲעּוּת 'הָׂשֲע ּוהַעַר תָׁשֲא-תֶא
 8 שנ םֶּדיְפְׁש ןעֶמְל ךב"וחְקל רַחָׂשי> וְב"'הָנע ויָבָא"תַב ותחא-תֶא
 | = "יִנדֶא םָאְנ ְּתַחְכֶש יִתאְו קָשעּב 'ךיעְר יִעְצַבְתִו" תחל תיִּבָרַתְו

 יבמ תיִשָע רֶׁשֲא ךֶעצְבילָא ייֵפַכ יִתיִּבַה יהָנַהְו :הָוהְי

 = נא רֶׁשֲא םימָיל יי הָוחַתְדא ףּבל דמעה + כב ּיָה רשא
 םוגַּב ךֶתוא יִתוציִפַהְו 5 :יִתיִשְעְו יִּתְרַּבּר הָוהְי יִנֲא ְּךָתוא הָשע
 | רגיִעל יִּדּב תְלֲחְנְויפ :'ִּךִמִמ ְךְתֶאָמִט יִתֹמִתַהוי תּוִצָרַאְּב ְּךיִתירז
 | = :רָמאָליִלַא הָוהידרבְד יהי | ם ָנהְי ינאי עי 'םיוג

 | לזר ליב תֶשחנ טל לגוסל לֶאְרְשידתיב לויה דָא
 1 לנדא מא הָפ ןַכְליִפ ם ּויָה "ִףַסַּכ םיגס רופ ךוְתְּב תָרַפֹועְו
 ותא םֶכְתֶא ץבק יִגְנַה וכל םיִגָסְל טבל תֹויֲהֹי ןעי הֹוהְי
 רּפ ְךוָת-לֶא ליֵדְבּו תָרֵפֹועְו לוְרבּו תֶׁשֹחַנֹ ףֶסָכ יתַצְבְקִי :םֶלָשּורְי
 יּתֲחַּנַהְו "יֵתְמֲחַבּו יִּפַאְב בק ןָּכ מנהל שָא וילְע- תַחַפְל

 5. ₪ אש 82

 ּהָכֹותְב ּוכְתִת כ רו ות סב ְּתְהכ> :הָכותּב םתְכּתנ

 יִהּג  ס  :םָכִלֲע יִתְמַח יִּתְכַפְׁש הוהְי ינֲאיִּכ םָּתְעַד
 יהָרָהְׂטִמ אל ץֶרֶא ּתֶא ּהָלירְמֲא םָדֲאןב=+ :רמאַל יִלֶא הָיהְיירבְ
 גָאוש יֶרֲאַּכ ּהָכּותְּב יָהיֵאיֵרְנ רֶׁשק;*5 :םעֶז םיְּב "ּהָמָשְג יאל יאיָה
 :ּהָבֹותְב ּוּבְרִה יָת לחקי רקיו ןָסָח ּולְכֶא שפג ףְךַט ףרט

 7 6 וקשע 4 29 | 85 6 ב | ° G:ללח | 9 *1 לע] 6 6 || * סזפפ םֶּדַה | 6
 9 ול | נצ * 68 ושע | * 633 אָמְט | 5 65 ונע | 5 חקל +ְּךֶב |
 5-5 8 םֶהיִעַר ּועַצַבִיַו | < 41 6 6 || צב * 3 יִנָאְו | ל* 3(6%*) 3+ יֵּפַּכ"לָא, 6
 ?ח650 6106 ןוסט 6[ 6 = יִתאְבַה | < 1 6 אסי 6 לע | 516 6 מ 14 >5: 6
 לע 00( = ֶּךָב| 15 >5 | 16 << ?; 1 5( 6 9)) ּךְב יְִּלַחְנְו ספ ּתְמְלְכַנְו 56
 ךיִתּתְחַהְו | * 1 6 וז MSS 633 ‘in | 18° ft ins c G הָנַה | 0 גיִסְל |
 ° frt ins 9 cf 20 || ° prb 1 | 19 * 64-רמָא || ל 31 6 6 || << 65 םֶכְתּויָה |
 20 * lc 636 po (vel frtyapo) | 1c 6s ְךְתָנִהְל || < גת5 8 6 3 םֶכְתֶא || < זמ
 al c 6 | * >5; 6 יִּתְסַּנָכְו; 1? יִּתֲחַּפַהְו | 21 *-* >68, 61 | ל 7 | 22 * 1 6 6

prb dl cf 6A |ךֶתָּנֶהָּכ | * סצפ 1 וכְתָנִת | 241 הָרָטִמ 66 6 צ] הָרָטְמַה || ל  
cf GAT.616 טמ אלו | 1 הָמָשְנ | 25 %-% 1 6 6 ָהיאיַשְנ רׁשֲא | ל 1 וחקל  
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 וליִּדַבַה אָל לחְל שקי ישְדק ּולְלַחְיַו יִתְרות ּוסְמִח היה

 לָחֲאְו םָהיניע ּומָלֲעָה יִתֹותְּבְשִּו ועיְּוה אָל רוָהָטְל אָמּטַהיבּ
 רְּבאְלי םָּדְדְְׁשִל ףֶרָמ יִפְרְט םיִבאְִּכ ּהָּבְרְקְב ָהיֵרְׂש*ז םָכֹותְּב
 אָוָׁש יםיִזח לַפְּת םֶהָל ּותַמ ָהיֶאיֵבְנּוצ* :עצָּב עֶּצְּב ןעַמְל 'תֹוׁשָפָנ
 :רַּבְד אל הָיהיִנ הוהָי יָגדֲא רמָא הָּכ םיִרְמָא בָוָכ 'םָהְל םיִמְסְְו
 רֶּגַה"תֶאְו ּונֹוה ןּויָבֲאְו יֵנֲעְו לוג ֵּלְזְנְו קֶׁשֹע ּוקשַע ץֶרֶאָה םעפ
 ינָפְל ץֶרּפַּב דָמֹעְו ֵָנ-רַדְג שיא םָהַמ שקבָאְו יי :טָּפָשִמ אָלְּב וקשע
 יִמְעַז םָהיֵלֲע ּךָפְׁשִאְוי :יִתאָצְמ אָלְו ּהָתֲחִׁש יִּתְלַבְל ץֶראָה דעְּב
 ס  :הָוהָי יָנֹדֲא םָאְנ יִּתַתְנ םֵׁשארְּב םָּכְרַּ םיִתיִּכ יִתְרבַע ׁשֵאְּב

 תֹונּב םיִׁשָנ םִיּתְׁש םרָאןְבי :רמאל לא הָוהְיְדְרַבְד יהיו 28
 ןָמיִרְש ּוָכַעִמ 'הָמְש יוז הי םִיַרצַמְב הָנְנְזִת יָה תַתַא-םא

 יּהָתֹוחַא הָבילֲהֲאְו הְלּוְנַה הָלָהֶא ןתומשו+ :ןַהיִלּותְּ יַד ושָע םָשְו
 םֶלָשּוִיו הָלָהֲא ןֹוָרְמְׁש ןֶתומְשּו* תוָנָבּו םיִנָּב הָנְַלָתו יִל ןיִיִהְּתַו
 היִכֲהֲאְמ-לע יבָנָעַת יֵתֲחַּת הָלַהֶא ןזתו5 :להַביִלַהא

 םֶלָּכ דָמֲח יִרּוְחַּב םיִנְנְסּו תוחַּ תל יִשָבְל5 :םיִבּורְק רּׁשֲא-לָא
 רּוׁשַא-יִנְּב רחְבְמי םֶהיִלַע ָהיִתּונזַּת ןִּתַּתַוז :םיסּוס יִבְכְר םיִׁשרפ
 ָהיֶתּונְזִתִתֶאְול :הֶאָמְמַנ םֶהיִלּלְ-לְבְּב יהָבְנֲע"רְׁשַא לבב יֶּכ
 היִלּותְב יִדד ושע הָמַהְו ָהיִרּועְנַב ּוְבְכַש ּהָתוא יִּכ הָבָזֶע אל םִיְבְצַמִמ
 ירּושא נב וב היֵבֵהֲאָמדיְּב ָהיִּתַתְנ בל :ָהיִלֲע םֶתּונְזַת ּוכְּפְׁשִיַו
 ּהָתואְו ּוחְקְל ַהיִתונְבּו היִנְּב הָתְורֲע ּולַנ ּהָּמַה יס :םֶהיִלְ הָבָנֲע רֶׁשֲא
 ס הב ּושע יםיִטּופשּ םיִׁשנַל יםַׁשייִהְּתַו ּונָרָה בֶרָחַּב

 ָהיִתּנְזת"תֶאְו הָנמִמ ּהָתְבנַע תַתְׁשּתַ :הָביִלָהֶא ּהָתוחַא ארֶּתַניי
 ישב לםיברק םיִנָנְסּו תֹוחַּפ הָבָנְע רּושא נביא :ּהָתוחַא יִנּונְּזַמ

 הֶאְמְשִנ יִּכ אָרָאְניי :םֶלָּכ דָמַח יִרּוחְּב םיִסּוס יֵּבְכְר םיִׁשְרָּפ ילולָכַמ

 יהָקְתַמ יׁשְנֲאי אָ ָהיֶתוּתילֶא סת + :ןֶהיִתשל דָחֶא דר
 םֶהיֵנְתָמְּב רזא ייֵרוגֲח :רָשָשַּב םיִקְקִח 'םייּדָשְכ "ַמְלצ ריקהדלע

 26 6 ּוליִּדְבַה | 27 -* >668) | 28 * 8--םֶהָל | * >6 || < 41 6 65 || 2פ קrקפ |
 ושע | ףס 8") 6/6 | 0 23, 3 * 616 68| ל וש | 4 * (9)3 + הָנַטְקַה | ל-ל כצט |

el5° 696 יתחתמ | ל 0+ בָגְעִּפַו | < 308 ?; 1 לע 666 8 ּהָל םיִבַּרְק צ | add 
 זז םיִאּורק 23 | 7 *= 44? || * 63 לּכ"לע] | = קזמ וג םֶהילַע 69 | 9 5 15 |

r2 prb add |°1 םיִמָפְׁש || | add? | ro°?; 6 AdAnua cf $;1? bp3+ הֵּנִה | ל  
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 | 780 לאקזחי 23,1632

 "יִלָבָביִנֶּב תּוָמְּד םַלָּכ םיִשיִלָש הָאְרכ םֶתיֵׁשֹאָרְּב םיִלּובְט יִחּורְס
 .תַלְׁשת ָהיִניֵע הֶאְרַמְ םֶהיִלִע 'ִבָנָעִּתַו :םתְדלֹומ ץֶרֶא םיִדְׂשַ
 | םיל בּכְׁשִמַל ילבָבדינב' ָהיֶלֶא ואבו ל :הָמיִּדְשּ םֶהיִלא םיִכָאְלַמ
 | יתרו :םֶהַמ ּהָשַפנ עקתו םֶבדאָמְִתַו םֶתּונְזַתְּב ּהָתוא ּואָמְטיו
 | הָעְקִנ רָשאּכ הילעמ יִׁשפנ עקתו ּהָתְוְרעיֵתֶא לתו ָהיֶתּונְזת
 | ָהיִרּועְנ יִמיתֶא רכזל היִתּונְזִתתֶא יהָּבְרִתַו יי ּהָתֹוחֲא לעמ יִשָפַנ

 ""רַשְּב רש םֶהיַשְנַלַּפ לע הָבְגְעַתְ יי :'םיִרִָמ ץֶרָאְּב' הָחְנְז רשא
 ְירּועְג תֶמז תֶא ייִדקְפִתַו יי :םֶתְמְרז םיִסּוס תֶמרְִו םֶרָשְּב םירומח
 קלי | ס  יִדיִרּעְנ יִדש "ןעמְל ךידד 'םיִרָצּמִמ 'תוָשעּב
 .תֶא ּךילָע ךיבַהֶאְמתֶא ריעמ יֵנְנַה הָוהְי ינדא רַמָמהְכ הָביִלָהֶא
 "לָכְ לָבְב נב :ביִבָסִמ ְךיַלָע םיתאבהְו םֶהִמ ָּׁשְפנ הָעָקְנרְׁשַא
 = תוָחַּפ דֶמָח יִרּוחַּב 'םֶתוא רּושא יְִּבילְּכ עּוקְו עשו דֹוָקְפ םיִלׂשַּכ
 .ףֶצה יל ּואָבּו+ :םֶלָּכ םיִסּוס יִבְכְר םיִאּורְקּו םיִשְלֶש םֶלְּכ םיִנָגְסּו
 = ביִבְס ְּךילְע ּומיִׂשָי יעבּוקְו ןגָמּו הַנצ םיִּמַע 'לֲהָקִבּו לנו בֶכְר
 ו דג יִתַאְנְק יִּתַתָנְוי :םָהיֵמַּפְׁשִמַּב ךּומְפש טֿפְׁשִמ םָהיֵנְפל יִּתַתְנְ
 | הֶּמַה לופּת בֶרֶחּכ ְךֲתיִרֲחֲאְו ּוריִסְי ְךינְזֶאָו ְךַפַא הָמֵחְּב ְךֶתֹוא ֵשֲעְו
 = ךיָדְנְּביתֶא ּוטיִשְפַהְו :שֶאְּב לכֲאת ּךָתיִרְחֶאְו ּוחְקִי ךיתונְבּ יב
 = ץַרָאמ ָּתּונְז"תֶאְז ּךַמִמ ּךִתֶמז יִּתְּבְשַהְוי ִּךִּתְרַאְּפִת יִלּכ ּוחקְלו
 8 פ | :דוָעדיִרֶּכְזִת אָל םִיִרְצְמּו םָהילֲא ךוניע יֵאְׂשִת"אלְו םִיָרְצִמ
 | העְמְנירְׁשַ ךִיְּב תאָנׂש רֶׁשֲא ִיְּב ךְנִתנ יֵנְנַה הוהְי יָנֹדֲא רַמָא הָמ
 .םרֲע ּּובָזעו ינהל וחקלו הָאְנְׂשְּב ךֶתוא וׂשְעְופ :םֵהֵמ ְּךֶׁשְפ
 דל הָלֲא יהׂשֲעפ ְךְיתּונְזַתְו יּדִתַמַוְו יֶּדַּונְז תַוְרֲע הגנו הָיְרֲעְו
 | ךתוחא ּףךרֶדְּבִיי :םָהיִלּוְלְנְּב יתאָמְטְנְרָשַא לע" םוזג יִרָחֶא ּךֵתֹונזִּב
 הוהְי *ינדַא ּרַמָא הָכּי ם  ךדיַּב ּהָסוכ יִּתַתְנְו ּתְכְלַה
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 הָבְחְרָהְו הָקִמְעַה יִּתְׁשִת ְךַתֹוחַא סיּכ
 :ליִכָהְל יהָּבְרמ .'געַללּו קַחָצַל הָיְהְּתֹי
 הָמָמְׁש'ּו הָּמׁש םוָּכ יאָלמַּת ןוָנְיְו רכש

 :ןוְרְמְׁש ְּךָתֹוחֲא םדָּ
 יֵמרְנִּת ָהישְרֲח"תֶאְו' | תיֵצָמּו ּהָתֹוא תיִתָׁשוצ

 פ :הֶוהְי :ינדא םֶאְנ יתד יג יב 'יקְּתנּת ּינְׁשְו
 יִתוא יִכיִלְשַתַו יִתוא ְּתִחְכֶש ןע  יהוהְי ינדַא רמָא הָּפ ןכָל5

 רָמאַ* -  ם ִּיָתּונְזִת-תֶאְו ךַתֶמז יאָש תֶאדסנְו ףּנ יִרָחֶא |
 ןֶהָל דָּגַהְו הָביִלָהֶאדתֶאְו הָלָהֶאדתֶא טָּפָשְתַה םֶדָאְְּב יִלֶא ּהָוהְי [

 םנוי ּופאָנ ןהילּולּג-תֶאְ ןַהיִדיַּב םֶדְו ּופָאְנ יב :ןָהיִתְבַעוִת תֶא
 ּושַע תאו ידוע35 :"הָלְכָאְל 'םָהָל ּוריֵבֲעָה ילד רֶׁשֲא ןהיִנָּבתֶא

 םָמֲחְׁשְּופ:ללח ִתותְּבַשתֶאְו 'אוהה םי ישְמ"תֶא אממ יל
 "יהָּגַהְו וללַחְל יאּוהַה וב יִשּדְקְמלֶא ואביו םֶהיֵלָּלַנְל םָתיֵנְּב"-תֶא |

 קָחְרָּמִמ םיִאַּב םיִשְנַאְל יִהָנְחַלְׁשִת יֵּכ ףַאְוי :יִתיִּב ְךּוְתַּב ּוׂשע הָכ
 ךְיניֵע תְלְחָּב ְּתצֲחְר ראל ּואָב-הַּנַהְו םֶהיִלַא יחֵלְׁש ָךֶאָלַמ רֶׁשֲא |

 יִּתְרַטְקּ ָהיִנְפָל ךּורַע חלש יתּובָכ הָטְמ"לַע ָּתְבָשְיַויי :ידַע תיִדַעְו
 םֶדֶא בְרַמ .םיִשְנַאדלֶאְ ּהָב לש" ףומה לוקו :ַהיִלָע תמש" יִנָמשְו |
 תֶרֶאָּפִּת תֶרָטַעו ןהיִדְידלֶא םיִדיִמצ ףְנִּתיַו רָּבְדַּמִמ 'םיִאָבוָס יםיִאָבּומ |
 :יאו ָהְו "ָהיִתּונְָזִת הֶנְזי תע םיִפֲאָנ הלב ראו :ןָהיִׁשאָרלע |
 הּביִלֲהֲא-לָאְ הְלֲהֲא-לָא ואב ןֶּכ הָנֹז הָשֶא לֶא אובָּכ ָהיֶלֵא אובו |
 טַּפְׁשִמ יֵמֲהְתּוֲא ּוטְּפָשִי "הָמַה םקידצ םיִשָנַאְו5 : :*הַמּזה תשא |
 פ -  ןֶהיִדיִּב םֶדָו הָּנַה תפָאנ יִּכ םָּד 'תוְכְּפש טָפָשִמּ תופאְנ |
 יהועְזְל ןָהְתֶא ןְתֶנְו למק יהי הלעה הוה יִנדַא רַמָא הָּכ יב
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 2 לאקזחי 24,11—23,47

 = "םֶהיִנְּב םָתּובְרַחְּב ןָהְתֹוא יאָרְבּו יֵלָהְק ןֶבָא ןהילע יּומְנָרול :זבְלו
 -ץראָהְמ הָמַז יִּתַבָשַהְו :ּופְרֶשְי ׁשֵאְּב ןָהיִּתְבּו ּוגרַהְי "םֶהיִתְנְבּו
 | [תנכהסו יּנְתְבְוּיפ :הָנָבְתַמזְ הָניִשַעַת אֵלְו םיִׁשָנַה"לְּכ ּורָסננְ
 פ הֶוהֶי ינדַא יא יכ יםָּתְעַדיִו הָניאָשִּת ןכיִללנ יֵאָטֲחַו ןכילע

 = יִריִשַעָה שֶדֶחּב תיִעיִשְּתַה הָנָשַּ יא הָוהיִדרַבְד יִהיַוי 4
 = יםָצֲע"תֶא םויַה יםֵׁש-תֶא ךָלְיבותְּכ םֶדָאְְּבִ :רמאל שֶדָחִל רשע
 | לשמו :הָּזַה םוּיַה םָצַעְּב םֶלָשּוְרְי לֶא בבל ּךֶמֶס הָגַה םֶּיַה
 הָוהְי יינרַא רַמָא הָּכ םֶהיִלַא תְרַמאְ לָשָמ ירָמַהְ תביא

 :םִיָמ רָב קינו 'תפָש ריִסַה תֶפְש
 ףַתְכְו ךְרָי בוט חַתְגדלָּכ הלא יִקיִחְתַּב ףַסֶאי

 :"אָלמ 'םיִמָצִע רֶחְבַמ
 היּתְחַּת 'םיִמָצֲעָה ירוד םֶגֶי תֹוקָל ןאֹצַה ירֲחְבַמ

 פ ּהָבֹותְּב ָהימָצִע לְׁשָּביִמנ יִהיֶחָתְר חָּתַר
 רֶׁשֲא ריִס םיִמָּרַה ריע יֹוא | הוהְי יָנֹדֲאורָמָא"הּכ ןכְל*

 הָנָּמִמ הָאְצִי אל ּהָתֲאְלָהְו ּהָב יהָתאלָח
 :לָרּוג ָהיֶלָע לפָניאְל .ּהָאיִצּוה ָהיֶחְתנִל יְהיָתְתְנַ
 יּוהתַמָׂש עלס יַחיִחְצדלַע הָיָה ּהָבֹותְּב ּהָמָד יִּכז
 :רֶפָע וע תוָּפַכְ ץֶרָאָהלע ּהְתַכָּפְש אל
 יִּתְלַבְל' עלס יַחיחְצ-לַע ּהֵמְּד"תֶא יִּתַתְנ םֶקְנ םָקְנל הָמֲח תֹולֲעַהְל
 : ;"תוְסָּכַה
 ינאדיםנ יםיִמְּדַה ריע יואי הֹוהְי ייָנדַא רמָא הָּפ ןכְל
 רֶשְּבַה םַתָה ׁשֵאָה קלדה םִיִצֲעָה הֵּבְרַהפ ::הֶרּודּמַה ליּנַא
 "הקר יָהילֲחג-לע ָהָדיִמעַהְויי :יּורֲחְי תֹומְצעָהוי יהָחֲקְרַּמַה חקרהו"
 ּהָתֲאָמְט 'ּהָכֹותְב הָכְּתַנְו הָּתְׁשִחְ הָרֲחְו םַחָּת ןעֶמְל

 ה
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 | 'ִתַג | 6 * 41 6 6 | < 6 הָאְלָח prb 1 | 5 >66 | 4 68 איצוה | 7 *>8 | ל 6
 = ּגהְפִמַש | < 6 ּוהְּתְכַפַש | 8 < >5, 41 | *-ל קזפ 866 | ף * 61 6 6 | ל-ל >606 |
 ו 5 + 1 םנו | זס °° ?; prb 1 (cf 6( קְרֶּמַה קַרָהְו 355 קַחְרַה | ל >6 | 1: * 6

 = םילחנה | * >6
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 ּהָתָאְלֲח יתּבַר הָּנַמִמ אֵצַתאָלְו יתֶאְלָה םיִנֲאְּתייי ּהָתָאְלַח םֶּתִת |
 | יהָתַאלַח שאב |

 ּדְתֶאְמִטִמ תְרַהְט אָלְו ְּךיִּתְרַהְמ ןעי יהַמז ךֶתֶאְמְְּבי
 יִתְרַבִּד הָוהְי יִנֲאצ ִּדַּב יִתְמַחתֶא יֵחיִנֲהרַע דועדיִרהָמִת אָל [

 ףימולילעכו ףיכְררפ 'םחְנִ אלו" סּוחאָלְו רפא יִתיִעְ האב |
 :רָמאֵל יל הוהָיירַבְדיִהניפ = ₪ = הָוהי "ינדא םָאְנ ךּוטפש
 רפְסַת אָלְו יהָפּגַמְּב ףיניע דֶמָחְמדתֶא ָךֶּמַמ חקל יִכְנַה םֶדָאְְּבי
 -אל יִלָבַא םיִתְמ םּקְנָאָהי י'ִַּתָעְמִד אוָבָת אלו" הָּבְבִת אָלו
 הָמַעְת אָלְו יִלְנרְּב 'םיִשָּמ ףיִלַעְנּו יִלָע 'שוָבַח ףֶרָאָּפ הָשַעַת
 תֶמּתַו ירֶקּבּב םֶעָהְדלֶא רּבדאְויל :לכאת אָל יםיִשְכַא םֶחָלְו םֶפָשִלַע |
 םַעָה יֵלֵא ָּרְמאָיַניי :יִתְּוצ רשאכ רֶקָּבִּב שעֶאָו בֶרֲעְּב יִתְׁשִא |

 -רַבְּד םָהיִלַא רָמאָני :הָשע הָּתִא 'יּכ ּונָל הָלֶאהַמ ּונָל דיִגַתאָלַה
 הוהָי ייָנדַא לַמֶּאְהְכ לֶאְרְשַי תיִבָלירָמָאְי :רמאל יִלַא הָיָה הָוהְי
 םֶכָשְפַנ 'לָמְחַמּו םֶביִגיִע דַמֲחַמ םֶכְנע ןואּג ישְּדְקִמתֶא לָלַחְמ יִנְגַה
 רֶׁשֲאכ םָתיִׂשֲעַוי ולפי בֶרֶחַּב םָּתְבֹוע רָשַא םֶביִתוְנְבּו םֶכיִנְבּו
 יםכרָאפופ :ולכאת אל םיֵׁשְנֲ םֶחָלְו וטָעַת אל םָפְׂשלֲ יִתיִׂשָע
 םָתְקַמִנּו ּוכְבִת אָלְו ּודָּפְסִת אל םֶכיִלְגרְּב ְכיֵלֲגְו .םָכיִׁשאָרלֲ

 - לאָמוֲחי הָיָה. ס :ויַחֶאילֶא שיא "םָּתְמַהְנּו םֶכיִתַנועַּב |
 :הָוהְי ינד ינַא יִּכ םֶּתְעַיְו ּהָאובְּב ושעת הָשַעְרֶשַא לכ תֶפומל

 םֶוָעָמיתֶא םֶהֵמ יִּתְחק םויּב אולַה םֶרָאְָב הָתַאְו55 עי
 םֶהיִנְּב םֶשָפַנ אָשַמִתֶאְו םֶהיִגיִע דַמְחַמתֶא םֶּתְראְּפִּת יׂשֹוׂשָמ
 :יםִיָנְזָא תּועָמְׁשַהְלי יל טיִלָּפַה אובָי אּוּהַה םּב6ִ :יםֶהיִתוְנְבּו

 תנָהְו רוע םִלֶאַת אלו רבדְתּו טיִלְפַהתֶא ְךיפ חַי אהה ביז
 ס  והָוהְי ינאי ּועְדְָו תֿפֹומְל םֶהָל

6ina | r2 °° dlc 6 (dittogr) | > dub; prb dl || °° prb 1 solזז  
'b3 | 14° prb add | °° prb dl c 6 |מ  cv || 13  prb lc Sשָאָּב  

&v rapa-ְךטְּפָשֶא | 5.816 6 | 16 * 6  TnyDW, sed lc Vrs5 םסתת 1155  
 riret subito; frt 1 yl vel כ | °* <6 | 7 *= rsp ft )םיתמ לבא) |
 > 6 שּובָח | < >6 | 56 אל || < 1 6 6% םיִנזא שו םיִלָבַא | 18 -י 7

deinceps exc vb nonn cf I9sqq || Ig * nonnרמאל 'עה 'א ?רֵּבדתו)) תרַּבד);  

c 6 | * crrp; | NDA cf 25 |רשַא | 21 * 1 Uרמאיו | *> 255 6(%)  MSS 
 22 cf 17° || 23 * VגזS םָכיֵר-- | * 63 'ִמַחָנְו sed ?; קזק םָּתְהַמְתּו | 6 תֶא|

24 dl c 6 | 25 *° prb crrp; Vrs dub | bb add? | 26 °°; frtl ןקהָעיִמְׁשַהְל 
 . c 6כב 1? Nלֶא (חק6);  cf 68 || 27 ? 6ִיִנְזָאְּב



 | | 4 לאקוחי 16—25,1

 | = נְּבילֶא ְּףינְּפ םיִש םֶדֲאְְּי :רֶמאַל יִלֲא הָיהְי"רַבְד יהוו 5
 :| = הּוהְי *ינדא-רבּד ּועָמָש ןומע יִנְבְל ְתְרמָאְו :םֶהיֵלֲע אָבָּנַהְו ןומע
 | -ילֲאו לָתְנִיְּכ ׁשְדקִמלֲא יחָאָה ּךְרָמָא' ןעי הוה ייֵנֹרֲא רָמָאדהְּכ

 !| = ןֿלי :הָלּטְּב כָָה יכ הָּוהְי תִּביָאְו הָמָשָנ יִכ לֵארְׂשִי תַמְַ
 ךַב ונְתְְו ּךֶּב םֶהיֵתֹוְריִט 'ּובָשיְו הָשְרומְל םֶדְקיִנְבִל יִָנְתְנ יִנְנַה
 | = הָּבַרתֶא יִּתַתָנְו :ךבלח ּתְׁשִי הָּמֵהְו ךירפ ּולָכאְי הָמַה םֶהיִנכְׁשִמ
 = :הָוהְי ינָאזיכ 'םָּתְעַדיְו ןאָצדץבְרמל ןימע ינְּג-תֶאְ םיִלמְג הָוְנְל

 : Aלגב ד ףעקרו די .ךאחמ ןעי הָוהְי ייִנדַא רַמָא הָכ 1
 יָננָה כָל :לֵאָרְׂשִי תַמְדַא-ילֲא ׁשפנּב יטאְׁשלְכְּבי חַמְׁשת |
 םיִמַעָהְְוִמ ּךיּתְרְכַהְו יםיוגל גבל ְּךיִתַתְנּו ךילע יִדָידתֶא יִתיִסְנ =

 פ  :הָוהְי ינֲאיּכ ָתְעְַיְוךְריִמְׁשַא תיִגְרַאָה מ ףיִתְדבאָהְו |
 םֶיּגַהְדלֶכָּכ "הָגַה 'ריִעָשְו בָאומ 'רָמָא ןַעַי הָנהְי "ינדַא רַמָא הל =
 וירעמ םיִרָעָהִמי בֶאומ ףַתַּב-תֶא חַתפ יִנָנַה וכלפי ;הָדּוהְי תיִּ =
 דינָבְלפ :'הֶמתְיִרקְהו ןָעָמ לעב תומישיה תָיּב ץֶרֶא יִבְצ יוהצְקמ =
 ףומַעְדיִנְּב'* רֶכְּזִתדאְל ןעַמְל הָשְרומל יֵהיּתַתְנּו ףומע ייְנְּבלע" םֶדְל =

 ספ  הָוהְ יגֲאיִכּועְְָו םיִטְּפָש הׂשֲעֲא בָאומְבּויי :"םיוג
 הָדְוהְי תִִבְל םקָנ 'ֶלְנִּב םֹוָרָא תֹוׂשֲע ןעֶנ הוהְי יָנֹרֲא רַמֲא הָּביי =
 יִתָטְנְו הוה ינֹרֲא רמָא הַּכ ןֵכְלי :'ֹםָהָב מקו םושֶּפ ּומְשְִיו +
 ןָמיִתמ הָבְרֶח ָהיִּתַתְנּו הָמַהְבּו םֶדֶא הָנַמִמ יּתַרכַהְ םורָא לע ד =

 קיי

 :הָהְי ינדא א ימת לע ִתְסמכְ יִפאְּכ םזראב שו
 'הָמְקְנִּב םיִתְשַלְּפ תושָע ןעְי הָהְי יָנדֲא רַמֲא הַּכיפ 5

 הָּכ ןַּכָליֿפ :םֶלוע 'תַביִא יתיִחָשַמְל 'שָפְנְּב טאְׁשִּב םָקָנ ּוַמקַָ
 םיִתְרָּכ-תֶא יִּתְרְכָהְו םיִּתְשְלַּפִלִע + ידי הָטונ יִנָנַה הָוהְי לינדא רַמָא
 5 2 6 לע | 3 5 61 6 6 | ל We dane fx | <1 לע 66 | 1 לעו
 6 6| 4 5 6 006 | * 5(6) ובשוו | 5 * כז יִרְע | * ג ועדְיְו | 6 * ₪1 6 6 |
 55 >68 םזפ 41 | < 6 לע | ל * 34-הוהי [ינדא] רמא הכ | ל >609 | 0
 ב7 || 4 nonn MSs 63 || << 5+ 61 'באה 6 1 ןַמּו (ט5ס ,) | 8 * 6116 6 | 6
 8, Var '§ | < ₪ 6 6 | 5 6566; 1? אלַה | < 6 הדוהיו לארשי | יי?
 ;crrp וירעמ >66 | *16 0 אסי 6[ 686 הַמיִתִיְרִק | 0 += ?; ,ft add  'ע יֵנְבַלְו|
 < 1 6 68 'ִתְב | © ?; fit add, $ praem תר | 8 >8(6) | ז2 < 41 6 6 | * ₪ 6

dw-1 ומי 60 115 טנפ | 51 6 6 םּוקָנ | 13 5 46 6 | 5 6  prbו ₪  

Gh), ft377%?( | 14 61 6 6 | 15 5 61 6 6 | ל 16 5 'קְנ 6 17 | * ( kouevot 
€rixaipovreg x wuxfic; 20 (ex) tolo anime ||ב; 6 W1 ומקיו | 5% 2; 56 שפנ  

 < 6 תוחמל | *6 דע | 16 5 6 6 6.
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 תולדְג תֹומְקנ מב יִתיֵׂשָעְויז :םָיַה ףֹוִח 'תיִרָאָשתֶא יתְדבאהְו
 פ  םָּב יִתְמָקַנְתֶא יִּתַתָּב הָוהְי ינאי עָדנְו יהַמֲח תֹוֲחְֹוְתְּבי

 הָוהְורבְ הָיָה שֶדְחְל דָחֶאְּב יהָנְׁש הָרְׂשֶעיִּתְׁשעְּב יִהְיַוי 6
 םֶלָשּורְולַע רצ יהָרָמְא"רַׁשַאי ןעי םָרֲאְֶּי :רמאָל יִלא

 םיִּמַעָה 'תֹוָתְלּפ הָרְבְׁשִנ חֶאָה
 ס הָבְרֶחָה 'הָאְלִמִא יֵלֲא הּבְסְנ

 הָוהְי *ינדא רַמָא הָּפ ל
 ךילָע יֵתיִלעָהְו רצ ְּךָלֲע יגְנה
 :ףיִלְגְל םִיַה יתולעַהְּכ םיֵּבַר םִיוּג

 יָהיִלְדִגִמ ּוסְרֶהְו ירצ תֹוָמֹחי ּותֲחְׁשְו
 :עַלָס ַחיִחָנִל הָתֹוא יִּתַתָנְו הָּנַמִמ הָרְפִע יִתיִחְסְ

 םִיַה ְּךוָתְּב הָיְהִּת םִיַמָרָח חטְׁשְמ |
 :םיוגל זַבָל הָתְיָהְו הָוהְי ינדא םָאְב יִתְרַּבד יִנַא יּב

 הָנֶנְרֶהַת בֶרָחְּב הָרָשְּב רֶׁשֲא ָהיֶתּונְכוֿפ
 איִבַמ יִגְנַה הֹוהְי "ינדא רַמָא הָב יז 5 ּהָנהְו ינָאייכ ּועְְַ
 בֶכָרְבּו םָּסְּב 'םיִכָלִמ ּךֶלָמ ןֹופִצמ לֵבָּביְלמ רצאָרְדכּובְנ רצ-'לָא
 :'בָר"םעְו לָהָקְו םיִׁשרְָּבּו

 גְרַהְי בֶרֶחְּב הָדָשּב ךיִתּונָּב
 :הָגצ ְּךוָלָע םיִמַהְו .הָלְלס ירלְע ּךַפְׁשְו קד ְךלְע ףןַָנְ
 ְיָתֹמְחְב ןתַי יולָבָק יִחְמּול

 :ייָתֹובְרַחְּב ץֶּתִי  ךִַתלּדְנַמּ
 םקְבִא ְּךָפכְי ויסּוס תַעְּפָשָמי

 יבָכְרְנ לְָּלִנְו שפי לוקַמ
 ךירָעָשַּב ֹואֹובְּב ךותומוח הָנֶשַעְרִת
 :הָעְקְבְמ רע "יִאובְמּכ

 ךִיָתוצּוְחלָּכדתֶא סֶמְרו ויִסּוס תְסְרַפְּביי
frt ins |26,1 6* + ןושאְרּב  Cp160 6 + יִבָשוי (6%--) | 17 -* >6(%) |  

 2-55 קזט 1501 רמָא ₪253. 8 | * ?; קזפ ] תֶלְכְר | < 115 הָאְלִמְנ 68
 (הֶאָלְמַהְ , 5 6: ₪ (?הָתַאָשַנְ; | ? הָאְלְכְג | 3 * 61 6 6 | * 1 6 5 תולָעָּכ |
 5 366) 'גָּב; ב00? || 4 ** זן ךיתומח (?) | * 6 ךיל--, 566 קספו68 3. כסזפ. | 5 1
 6 66 | 6 416 65(א) 618 | 7 * 46 6 | *1 לע (6) | < 6 + אוה | %*% 6 'ר ע לַהְקְבּג
 frt add, cf זס; 384. 6.7 | 8 * 6 הֶנְבּו 6( 6; 3 םיִקָהְו | * 6 + אטא\ַט 6*ג +
 ססט | 9:58 ולבק | ל םטפ | זס ** ₪1 6 68 1ּבְכְר יִלָּנְלַגו ויִשְרַּפ | * 1

c 6 (Wwe eioropevdpevog ei¢), $ ‘YQ N23. 
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 גרַהְי בֶרָחַּב ךִמַע
 :דְרּת ץֶרָאָל ְךְנַע תֹוָבְּצַמּו
 ָתְלכר ּזְזְבּו ּךליַח ּוללָשְרו

 וצי ָךתְְּמָח יִּתְבּו ךִיתומּוח ּוסְרֶה
 :'ּומיִשְי םִיַמ ךוְתְּב פע ךיצעו ְךיַגְבאְ

 :דּוע עַמְׁשִי אל ךירונּכ לוקו  ךיריש ןומה יִּתַּבָשַהְויי
 | יִיהִּת םיִמְרָח חַטְשִמ עלס ַחיִחָצִל ךיִּתַתְנּוי+

 = פ :הוהְי לנדא םָאְנ יִּתְרַּבִּד יהָוהְי יִנא יִּכ דוע 'הַנְּבִת אָל
 = גרָחָּב ללה קנָאְּב ךתלפמ לוקו אלה רוצל הֶוהְי ינדַא רָמָא הכי
 - םּיַה יִאיִשְנ לָּכ םָתֹואְסְּכ לַעַמ ּודְרְוֿ :םִיֲאָה ושער ּךְכותְּ ינְרַה

 | שלו יתְְֹח ּוטְשָפּו םֶתְסקַריִדְנּבתֶאְו 'םּהיליעְמְתֶא ילריסהְו
 < הָניִק ךיָכְע ּואָשְנְויז ְָכְע ּומְמְשְו םיִעָגְרל ּודְרָחְו ובשי ץֶרָאַהְדלַע
 | ל ּורָמֲאְו

 הָלְלְהַה ריִעָה "םיִּמּיִמ יתָבְׁשֹונ יִּתְדַּבֲא ְּךיֵא
 היבש איה םִיַב הָקְזֲח הָתְיָה רשאי
 ּויְהיֵבְׁשהלְבְל יםָתיִּתִח ְנְתָנ"רׁשַא
 ךתְלפמ 'םוי  *ַּאָה ּודְרְחי הָתַעי

 הֹוהְי יִנֹדֲא רַמֲא הָכ יִּכַפ ס :יָּדַתאַצִמ םִיְּבירְׁשַא םִיֲאָה ּולֲהְבנו
 ילָע יתוָלעֶהְּב ובשונדאל רָשַא םיִרָעָּב תֶבָרְחְנ ריִע ָּךְמא יִּתַתְּב
 -לֶא רוב יִדְרּוידיתֶא ּךיִּתְדַרוְהְו :יםיִּבַרָה םִיַּמַהְךּוסְכְו םֹוהָּתתֶא
 ירְרּוי-תֶא יֹםְלועמ תֹוָבְרֲחַּכי תַּתְחּת ץֶרֲאְּב ְךיִּתְבְׁשֹוה | םָלֹוע םע
 ְךְנְתֶא תוקְלַּביי :םייַח ץֶרָאְּב ייִבַצ יִּתַתַנְוי יבשת "אל ןַעַמְל" רוב
 ס - :הֶוהָי יִנדַא םִאְג יםָלֹועְל רועי יאְצַמְת-אלְ יִשְקְבַתּוי ניאו

 רצ-לַע אָׂש םֶדֶמְּב הָּתַאְוי :רָמאָל ולא הָוהְיְרְבד יִהְיִני ל
 רוצל ָּתְרַמָאְוי :הָניק
 זז 1 6 98(6) דירוי | ז2 * 6 ללש] ₪ vb sqq sing | ל קנס 16 6 (49)

ml MSSוכילשי יש ך... | 14 * >5,1 6 669 ייִהִּת | * 16 טז יִנָּבַת || < 41 6  
 63003 | 5 >6 || 15 7* קזפפ בֶרֶח (6 קרֶהְּבי) גרַהַּב | 16 a 3 + םֶהַמ | ל 6
 םֶהיִרָאְּפ> || < 805; 6+ 1 תורדק 61 6 50,3 | דד * >6ג 41 | ל 1 6 66ה ְּתַּבָשְנ|

 © גז (6( 8296 ) םיִמיִמ; 6 םִּיִמ | 4 [6A, frt add | °1c 6 nn< 16 6 ּהָתיִּתָח|
 8 קצקs ויָבְׁשוי0) | 18 = 1 םיִיִאָה | ל 1? 6 £380 םויִּב; 6 םוימ | = >6, 4
 884 (1? ְַּתְרצִמ) | 1910 600 3ית- |י?6ר'מ | 20 *1 לֶא 6 6 |

prps55 4 'ִחָּב, 6 םלוע תֵּבְרָחְּכ | << 3 אלו || 5% סדק; 6ל ומ 016;  
cf 27,36.יִבְצְיִתִתְו מ 1 יֵמְקָת אלו | 2ז 5% >6(%), סזפ 888 || *-* 1 םֶלוע דע  
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 םיִמעָה תָלְכר 'םָי תֶאובְמ'לַע ייתָבָשויַה

 הָוהָי "יִנדַא רַמָא הָּפ םיּבַר םיִיֲאלָאי
 :יִפְו תַליְקִּכ .יֶנַא ְּתְרַמֶא ְּתַא רוצ
 ְפְי לכ ךוגּב ךִיְלּובְּנ םיִמִ בלב
 יםִיָתֹחְל"לָּכ תֶא ְּךָל ּונָּב ריִנָשִמ םיִשורָב5

 ףןֶרֶת תושעל ּוחְקָל ןונֶבְלִמ 'זִרַא
 'ךמושמ ּושְע ןְׁשֶּבִמ םיִנֹולַאֿפ :יָָלְ
 :'םִּּכ יִיָאְמ יםיִרְׁשֲא-תַּבי ןׁש-וׂשֲע ּךָשְרק
 ךָשְרֶפִמ הָיָה .םירָצְמִמ הָמְקרְּב ששי

 יסגל ל תווְיָהְל
 :'ךסכָמ הָיָה הָׁשלֲא יא ןָמָּגְראְו 'תֶלְכְּת
 כ םיִטָש ּוָנָה דוְרַאְו ןודיצ יִיִבָשְי

 :ּיְלְבִח הָּמַה ב ּויָה 'רזצ ּךִיִמְכַח'
 קב "יקיזחמ יב ּויַה ה היָמָכֲחַו לֵבְנ יִגָקז

 :"ךְבְרְעמ 'בלעל ב ּויַה םָהיֵחְכִמּו םָיה תֹוינָאלְּ
 ּךְתְמִחְלִמ יִשָנַא ףליִחְּב ּונָה פּפו דּולְו סרי

 :ךְרְדַה 'ּוגְתַנ הָמַה ּךְבילִּת עבּוכָו ןֵגָמ
 ךיִתוּדנְּב םיִדָמנְו 'ביִבָס יתומוח-לע 'ךליחו ידְְאְיְְּביי

 שישְרתיי ייפ לכ הָמַה ביִבְס ךיתומוחדלע ּוֵלִּת םֶהיֵטְלׁשי יָה
 :יְָּובְזע ּונִתָנ תֶרפּועְו ליָרְּב לֶזְרּ"ב ףַקָבְּב ןוָה"לְּכ בָרמ ֶתְרִחְס
 ָּנָתָני תֶׁשֹחְנ יֵלְכּו םֶדֶא ׁשֵפָנְּב יְלְכְר 'הָּמַה ךָשָמְנ ילבּות ןָוְיי
 :יָדינובְזע ּונְתָנ יםיִדְרפּו םיִׁשָרָפּו םיִפּוס הָמְרנֹוּת תיִּבִמיצ :יָּדַבָרעַמ
 'םיִנְבוָהְו ןש תֹוגְרק יֶָּרְי תֶרחַס" םיִּבַר םיִיִא ְךילָכְר דד נבי
 Cp 27,3 * 0 תָבָׁשיַה א יִּתְבָשיַה | *ל 1 6 68 םיַה אובמ | << 6 'אָמ ₪
 | 6 5'א| | 5 >6 | 4 *- 1? (41 ךינב) ְךָל ּודְסַי םיִמִי (155)8 6 ָיַנָּב) 7
 פזס 'ג: םיִלָבִג 6 9 ₪ גזל 5,32); 31 ךּולדג | 5 * 1 קזפפ ךִיַת-- | * 36 םיִזְרָא |

trsp (m cs) in 6; prb 1 ‘YY | 6 * cod Mugaָךָנְרִת | %  ! ft633 םיִנָרָּת;  

 'שָמ | * ₪ 1 | << 1 6 6 םיִרָשַאְתְב +1 'ַאְת | 5 א9* 6 םייִתָּכ | 7 **
 add | ° prb (m cs) dl | <! ךֶסְכִמ | 8 * prps ַאיֵשנ; 6 praem ָךיַאיִשְנּו | ל 1
 ? רֹוצָמ יַמְכַח; ג! רָמָצ יח || m( לc g *= prפ) 41 | ל 3 יקְדוב || << >3 || % 8 ְךיָב—
 ;cf 6 | ro °° add? m cs dl | ° >3 | rr° dub ||» add? (cf ro) ץ611? םֶליחְו |

 > dl c 3()6 | 7; 63 )םיִרְצֹנו?) םיִרְמְׂשְו; קזקצ םיִרְמֹנְו (£ םיִדָמ ג |= |
MSS ךJ—, al Tp | 13 * 5 |806 | 12 * >5 || * 65 ףָנוה | < 68 'ּכ || " םסתמ  

 63 'ת || ל >5 || << >8 || 14 * >608) 560 קזט 'שרפו 41 || ל 61 12% | 15 *16 6

 ןדי | ** 6 ךִּפְרִמְס; !? ךיִתוָמס | * 0 םיִנָבָהְו
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 ןְמֶנְרַא ָּפִנּב 'ךיָשעמ בֶרַמ ְּךַּתְרַחְס ימָרֲאיֿ :רָכְׁשֶא ּוביִשַה
 ץֶרָאָו הָדּוהְייל י'ִיְנבְזעְּב ּונְתָנ דּכְדַכְו תֹומאָרְו ץּובּו "הַמְקרְ
 ּונְתָנ ירצו ןֶמְשְו שבדו גנו 'תינִמ יִטְחְּב' ְךיָלְכְר הָּמָה לֵאָרְׂשִי
 ןיּבְלַח 'ןיְּב "וה לָּכ בֶרמ 'ךישעמ בֶרּב' ךִתְרִחְס קֶשְמּדי* :ךבְרעמ
 = "תושע ילֶזְרְּב ָתְנ ְךינּובְזעְּב לּואָמ ויו ןַךייפ :'רַחָצ ירמצו
 = ויהָּבְכְרֶל 'שָפְחיִדְנְבְּב' ךּתְלַכְר ןֶרּדיי 'הֶיַה ְּךֵבְעמְּב ינקו 'הּדק
 = םידּותַעְו םיִליִאְו םיִרְכַּב 'ִָרָי ירחס' הָמַה רֶרַק יִאיִׂשְנ"לָכְו בעי
 םָשּבלָּכ שארּב 'יָלְכְר הָמָה" הָמָעְְו אָבְש ייִלְכְרי י'ִדיָרְחְס םָּב
 ילכְ "ןדעו הגו ןרֶחי :ףינובוע ּונְתָב בָהָזְו הרי 'ןֶבָאלֶכְבּו
 < "ַמולְנַּב םיִלָלְכְמְּב ךילְכְר הָמַה< יִּדִּתְלכְר 'דמְלִּכ 'רּושא אָבְש
 = "ךּתְלְכְרמְּב םיֶוְרִאְו םיִשָבִח םיִלְבִחְב 'םיִמרְּב יִזְנְִבּ" "הָמְְרו תֶלְכּת
 'ךבְרעמ 'ָּךיִתורש ישיִשְרַמ תּיִנָא5

 :םיִמִ בֶקְּב .דָאְמ יִדְּבְכתַו יִאְלמִּתַ
éּךֶתא יםיִטָשַה ְּךּואָבָה םיִּבַר םִיַמְבי 

 :םיִמִי בלְּב ךָרָבָׁש 'םיִָּקַה חור
 דילְבְחְו ךחָלמ יךבְרעמ ףינובְזַעו ךנוהיל

 ְּתְמַחְלִמ יׁשְנַאלָכְו ְבְרָעִמ יבְרְעְו ךקרב "יקיזחמ
 ךְכותְּב ירשא ךְֶהְק"לָכְבּו ָּבירַׁשַא
 :ךָתְלפִמ םּוְיְּב .םיִמָי בֶקְּב ּולְּפ

 :תושְגִמ ּושערי  יִלְבִה תקע לוקלי*
 16 *1 661155 5 םדָא, 6 םֶדָא | * קזל 1 6 ְּךבָרעַמ | >6 || 4?; קזקפ תֶקרָבּו
 61 2813; 6 -- 6א 000066, קזקפ שיִשְרִתְו | < >6 || 1 6 םסתמ 1155 6 ףָנובְזע |
 1:7 5 6 יִנְבּו | ל קזפ תאכנו םיִטְחְּב ; prמ 1 || < קזקפ גָנודְו; ₪ 1 | 186;
 add || * >8 || < 65 נה | % 6 ןיי || < סזפ ןַמְצְו || 761 ? 624081? || מ ** 65 1
 ןייו | "1? c 6 (פק מ פ) לזרב לזואַמ ּונְתַנ זעב (131155 68 לֶזּואַמ) |
 ° 1 \ny | ° 6s 'p (prps) | *>6 | '8 ּונְתָנ cf 6\ | 20 **?; 68 ץֶפַח
 (8 'ב בל) ריִעָבְּב | * >8 || פז **1 6 6 ירח 61 6 | **ל קזתצ ּךיַרחְחַמְּב:
 1 ? ךירחס םָה cf 21a, sed frt hic vel illic dl | 22 * prb dl; prps הָליִוֲח |
 5-5 >8 || < >68 | %<% 68 ןְבָאְו +9 | 23 * ₪1 6 6 הָמַה || ל-ל סזפ 1 ךִיִלְכר

wépovreg éuropiav ||שָאְו; 656 | < >5; 6 יִדָמּו ₪ | יִדָמִדִלְכְו | 24 = 6 ' 

 ל >8%(6) || 7-5 6 0מס. 6\66אד006 6( 5 560 ? | § dub; prps (ּךֶתְלְכְר ּךֶּתְלַכר םָּב|
 25 °6 turopoi cov? | ° 7; 6 év rd ringer, prps c A ףךותרַש al ל תורָש ||

cf Ex 10,13 |155 םיִטאָשַה | < 1 6 םיִדָק  ~mlt5 סזפ 1 6 6 'עמְב || 26  
 27 *1?'מו | ל 8 יקדוב || =< >638 (6* רשאא) | 5 1 6 ו1ו 155 656 לכן |

 ° ;?péBw (gognencovrar) 6 ,מ(6A || 28 Var 'W< 1? ךיִטָש.
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 טושמ יִשְפִּ לָּכ םֶהיֵתֹחנָאמ ּוְריְו>
 :ּודְמעְי ץֶרָאָה"לָא | םִיַה ִלְבְח לָּכ םיִחָלַמ

 הָרְמ ּוקעויְו .םֶליקְּב ךילָע ּועיִמשַהְו
 :ּושָלפְתַי רָּפֶאְּב םֶהיִשאָרְלַע רֶפָע ולַעַי

 םיקש ּורְגַחְו "אַמְרִק "ולא ּוחיִרְקהְּיי
 :רָמ דָּפְסִמ שָפָנִדרַמּב יָךְלֲא ֵּכָבּו

 יל ּוְגוקְו .הָניִק יָהיֵנְּב יִנְלַא ּואָשְנְוי
 :םיה ְּךּוִתְּב 'הָמְדְּכ ירוצְכ יַמ
 יםיבְר םיִמע ְתעַּבְשִה יםיִּמָיִמ ךנּובְזע תאצְּב

 :ץֶרָאיכְלמ ִּתְרׁשֲעַה "ךיבְרעִמּו נוה בֵרְּ
 םִיָמ"יקמעֶמְּב | 'םיָמְיִמ יתָרְָּׁשִנ יתע

 ּולָפָנ ְךְּותְּב ּךָלָהְקלַכְו ךבְרעמ
 ךיָלְע ּומָמָׁש = םיִיאָה יֵבָׁשְי יל
 :'םיִנָפ יוִמֲעְר רעש ּורָעָש םֶהיִכְלַמ

 תיִיָה תּוָהָלַּב יְלָע ּוקְרְש 'םיִמַעָּב םיִרֲחכי5
 פ | :םֶלועדדע ניאו

 -הָּכ רצ דיִגְנִל רמָא םֶדָצְְֶּב* :רמאל יִלָא הָנהְיְרַבְד יְִיַוי 8
 הֹוהָי "יִנדַאורַמִא

 יִנָא לא רָמאּתַ ל ּהָבּנ ןעֶי
 םיִמַי בֶלְּב יִּתְבָשְו םיִהְלֶא בשומ
 :םיִהְלֶא בֶּכ ָךָּבִל ןּתִּתַו לַאדאלְו םֶדֶא הָּתַאְו
 :ףּומָמָע אָל 'םּותָסלָּכ- 'לֵאָנְרִמ התא ימָכָח הָנִהי
 ליַח ל ָתיִׂשָע ְּתָגּובְתַבּו ְךְתָמְכָתְב

 :ְהיָתּורְצֹואְּב .ףָסָכְו בָהָז ׂשעֶּתו
 ףליח ירה ְּתָלַכְרּב ְתַמְכִח בלב

 פ | ְּליחְּב ָךְבָבָל ּהבְנִיַ
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 790 לאקזחי 28 22—6

 הָיהְי ןָנֹרַא רַמָא הָּכ ןכְנ*
 :םיִהלֶא בלָּכ ָךְבָבְלתֶא ָךָּתּת ןעי
 םִיֹנ יִציִרֲע םיִרָז ּילְע איֵבֵמ יֵנְנַה כז

 :ָּךָתְעְפי ולָלחו  ךַתְמְכָח 'יִפְולַע םֶתּובְרח ּוקיִרַהְ
 :םיָמִי בֶלְּב .לָלְח יִתומְמ הָּתָמָוְודרוי תַתַׁשל*
 יִדְגְרְה יֵגְפִל יֵנָא םיָהְלֲא רַמאּת רַמֲאָה

 :'ִיְִלִחְמ ְךִיֶּב לָאדאלְו םֶרֶא הָּתַאְו
 יםיִרְז-דִיּבי תּוָמְּת "םיִלְרְע יתומ'ופ

 ילֶא הָנהְידרַבְד יהי ם  :הֶוהָי נא םֶאְכ יִּתְרַּבַד יִנֲא יִּב
 יינדַא רַמֲא הַכ ול תרמו רֹוצ למ" לע הָניְק אש םֶדָאְְּביי :רמאל
 -ןנ ןֶדָעְּביי :יִפֹי ליֵלְכּו יהַמְכָח אָלְמ" יתיִנְכִּת *םתוח הָּתַא הוהְי
 שיִשְרִּת םלָהיְו הָדָטַּפ םֶֶא יִּדַתְכְסִמ הָרְקִי ןֶבָאְּ ָתייָה םיִהְלֶא
 ב ףיִבקנּו ידית תֶכאְלִמי ב בֶהָוְו תֶקְרבּו ּךֶפֹנ ריִפס הּפְׁשִיְו םהש
 רַהְב יִּיִּתַתְנּג 'ךֶכופה חַשְמִמ" בּורּכ יִּתַא+ :יּוננוכ ּךאְרֶּבַה םִויְב

 הָּתַא םיִמָת5 :תְכַלַהְתַה ישָא-יִנָבא ךוְתְּב ָתייָה םיִהלֶא יש
 למ תּל בֶרְּבי5 ְָּב הָתְלוע אַצְמְנְ"דַע ְּךֲאָרְּבַה םּויַמ ְּךיֶכָרְְּב

 יִּוּפַה בכ ְּכַאָו םיִתלֲא רַלמ ְללחאָו אַמֲחִּתנ סָמָח ידכות
 ֶּדֲתָעְפײלע ָּךֲתַמְכָח יִּתַתַש ּךְְְּב בל הבגד וׁשֲאיַנְבֲא ְּךוִּתַמ
 יִיֲָֹע בָרמי8 ְדָּב יהָואְרַל ףיִּתַתְנ םיִכָלִמ יִנָפְל ךיִתכלָשה ץֶרֶא-לַע
 ְךְתְלָכַא איה ךְכּוּתִמ שָאדאַצואְו יישדקמ תְללח ָּךְתְלָכְר לוָעְּב
 וממש םיִמַעַּב ביה ו יאר יִ יִניָעְל ץֶראָהְד רָפָאְלָךְנָתִאְו
 2 :םלוע-דע ךְניִאְו ָתיִיָה תֹוָהָלִּב לע
 אָבָּנַהְו ןֹויִצ-לָא נפ םיִׂש םָדֲאדְּב>ז :רֹמאַל יל הָוהְי-רַבְד יהיו >>
 הֹוהְי יָנֹדַא רַמֲא הָּכ ָתְרַמָאְו>י :ָהיֵלֲע
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22206 EZECHIEL 791. 

 ִּדַבֹותְּב יִּתְדַּבְכִנְו ןֹודיִצ ְִּילֲע יֵנְנַה
 ס :יהָב יִּתְשדְקִנְו םיִטְפֶש יהב יִתושַעַּב הָוהי יִנָאְדיִּכ 'ּועְדָיַו |

 | יָהיִתְוצּוחְּב םֶדָו רָבָּד יהָביִּתְחַלָשְו"
 ביִבָּסִמ היל בֶרָחְּב "ּהָפּותְּב סלח ילְלָפִנְו

 אַ ןָלס לֶאְרְשַי תִיְבְל רוע היהְידאלְו+ :הָוהְי ינאי עי
 "ינדא יִנַא יִּכ ּועְדְיְו םֶתּוא םיִטאָשַה יסֶּתביִבְס לַּכָמ" בָאְכַמ ץֹוָקְו

 -ןִמ לֵאָרְׂשִ "תיָּב"תֶא ייִצְּבקְּב ּהָוהְי *ינדַא רמָא-הכיפ ם :הֶוהְי |
 -לע ּובְׁשִיְו םִיּגַה יַניעְל םֶב יִּתְשּרקַנְו 'םָּב ּוצָפְנ רֶׁשֲא םיִּמַעָה |

 ית נבו ַטְבָל היל ֵבִָׁיְו* :בקעיל יב יִַתָנ רָשַא םֶתְמְרַא
 םֶתֶא םיִטאָשַה לַכְּב םיִטֶּפָש יתושעּב חטבל ּוָבָשַיְו םיִמְרְכ ּועטְנְו .

 2 :םֵהיֵהְלֲא הָוהְי יֵנֲא יֵּכ ּועָדְיְו םֹביִבְִמ
 הָוהְי-רבְד הָיָה ׁשֶדָחַל ירָׂשֲע םיִנָשְּב" ישע יתירְׂשעֶה הָנׁשַּבז 29.

 לע בבר םיַרְצִמ למ הָעְרפ"לע נפ םיִׂש םְְָּב* :רמאל יל
 הוהְי יָנדֲא ורָמָא-הָּכ תְרמֲאְו ירבו :ּהָכְּכ םִיָרְצִמ"לעְ

 םִיֹרְצַמידַלִמ הָעְרּפ יִלָע ינְנֲה
 יויָראְי ְךּותְּב ץֶברָה לודּנַה "םיִנּפַה
 :ייִנְתיִשַע יָנֲאְו "ֶראָי יל רָמָא רשא

 ףיתילעהְו ךיִתשקֶשְקְּב ךיִראָיְתְנְדיִתְקּבְדהְו ךיִָחְלַּב יח ייִּתַתְנְוי
 :'קָּבִדִת ףיִתשְקֶשְְּב ףיִראְי תֶגּדִלָּכ תַאְו ירא ךותמ

 'ָךיִראו תגְּלָּכ תֶאְו "ִתוא הָרְבְדִּמַה יֶּתָשְַנּו
 "ץבֶקת אָלְו ףסִֶת 'אל לופָּת הָדָשַה יִגָּפִילע
 :הָלְכָאְל ְּיִּתַתְנ םִיַמָׁשַה ףֹועְלּו ץֶרָאָה תֶיַחְל
 הָוהְי יִנֲא יִּכ םִיַרְצִמ יֵבְׁשֹוהלָּכ ּועְדָיו

 1 תיָב הנק תָנָעָשִמ םֶתויַה ןעי

  2155 66* jg | * prbףךָּב | 5 קזפ 1 6 6 ּתְעדִיְו | % קזס 1 6 םסממ 68 " 22
  |" price jlְּךֶב | 23 ** >6%8 ; 5*6 הי ָךַב שו 6 22155 6 ]
6 41155 )6(6)3( bj] | % <6, זס 61 | < 6 6% 004 || * 6* א. ץצושטמ | 24 ** 6 

  (155 6יִבָּסַמ | 5 8 6 6 | 25 *10 6 (>6) | ל 6 יִּתַצַּבְקְו | < ₪ 41 6 6 || % 1 6 תו16
  | 3°dlלכ ! unvéc | 2 Varד.  2, 1 Gr. dwbexdry || 6 iqםָש | ספ

 ךִנתַה | * םיִרֹאְי | *1 צ6| 6 6 םיראי  MSSל 41 6 6 | << >6 | %1 6 ]ו | 6 6
 [  69ויָת-- ₪  6 prb 6ע61 קזפ 6 89 60 6 ראי 69 | * 1 צ6] 6 6 םיִתיִשַע

 | ְּךְראָי  | * 3ח cf 3 /| 516 0+ 0% nnn, K9 Dַ'תנ יָנֲאַו 6 * 4
 ףראִי | < 63 אלְו | 5 1 6 םסתמ  806 || 5 * <669 || > Vrsזמ )6%6% ?( 65% 6-4
 רֶבְקַת | 6 1 6 6% ָּךְתּויָה 6 155



 | 792 לאקזחי 29,7--1

 יִַתְּכְלָּכ םָהָל ָּתְעְקְבּו ץורָּת יךפכב ָךְּב םֶשְפְתְּב
 = ם וםיִנְתְמלְּכ םָָל .תדמעהו רַבָׁשִת יִלָע םֶנעָשַהְבּו

 = םֶדָא ךִמִמ יתרה בֶרח יַלָע איבמ יגְנַה הֹוהְי ינדא מא הָכ ןכְל
 = הנה ינאי ּועְְְו הָּבְרְחְו הָמְמְׁשִל םִירְצִמ"ץֶרא הָתְיֲהְופ :הָמַהְבּו
 = 'ִיָבאידלָאְו ולא" יִגְנַה ןֵכָליי :יִתיִׂשֲע יֶנֲאְו יל רֵאְי ירמָא ןעי
 . "דעו יהָנְוס לֶלְנמִמ 'הָמָמָׁש 'בְרֲח 'תֹובָרְחְל םִיְצַמ ץֶרָאתֶא יִּתַתְְו
 יהָברֶבַעָת אֶל" הָמַהְּ לֶגְרְו םֶרֶא לָגָר ּהָּברְבעת אליי :ׁשּּכ לּובְנ
 | וְּוִתְּב הָמָמׁש יםִיַרצִמ ץֶרָאיתֶא יִּתַתְנְוי> :הָנָש םיִעְּבְרַא בָשַת אָלְו
 = םיִעְּבְרַא להָמְמש ןייִהְּת תובְרַחמ םיִרָע ךותְּ היִלעְו תומָשְנ תֹוצְרַא
 פ | | ּתוצְראָּב םיִתיִרְזְו םִיגַּב םִיֹצִמיתָא יָתֹצְפַהְו הָנָׁש

 .| = םּורָצְמתֶא ץבקא הָנָש םיִעְּבְרִא ץֶקִמ הָוהְי 'יִנדַא רַמֲא הֶּכ כי
 = ליִתְבְשהְו םיִרָצִמ תּוְבָש-תֶא יִּתְבַשְו+ :הָמְש ּוצְפְנְרֶשַא םיִּמַעָהְמ
 . ּהָלְפֶש הָבְלְמַמ יםש ּויָהְו םֶתְרּוכְמ ץֶרָא-לע םּורְתַּפ 'ץֶרָא םֶתַא
 . םיִּתְטַעְמַהְו םיוּגַהלע דע אָשְנְתְתאָלְויהֶלְפֶש היָהְּתיתוכְלְמַמַהְִֶמ5
 ריִּכְזַמ חָטְבְמְל לֵאָרְׂשִי תיֵבָל דוע-יהְיְהְי אָלְו5 :םִיגְּב יתֹוָרְר יּתְלְבְל
 ּפ :הְוהְי יינדַא יִנֲא יִּכ ּועְדָיְו םָהיִרְחַא םֶתונָּפַּב ןוע

 -רַָד הָיָה שְֶחְל חב ןשארָּב הָנָש עבָשְנ םיִרְשְָּב יהיו
 -תֶא דיִבֲעָה לֶבָּביִלַמ רַצאָרדכּוִבְנ םָרָאְְביצ :רְמאַל יִלַא הָוהְ
 רֶכְׂשְו הַמּורְמ ףֵתָּכ"לְכְו חּרְקַמ ׁשֹאָר"לְּכ רֹצלָא ְלּודְג הרבע ולח
 כָל ס :ָהיִלְע דֵבָערְׁשַא הָרֹבעֶה" לע רֿצְמ וליֵחלּו ול הָיַהאל
 ץֶרָאדתֶא לָבּבּלַמ רַצאָרְדכּובְנל ןתנ יִגְנַה הָוהָי ינדַא רַמֲא הָּכ
 :וליַחְל רֶכָש הָתיָהְו ָּּנַּב זְָבּו הֶלְלש לש 'הָגמַה אָשְנ םִיָרְצִמ

 יל ושע רָשָא םיָרְצִמ ץֶרָא-תֶא ול יִּתַתְנ יּהַּב דַבָעְדרַָשַא ֹותָלֲעַפ
 תיֵבְל ןְרָק ַחיֵמֹצֲא אּוּהַה םיַּב>ז ל :הָוהְי יִנֹרֲא 'םָאָ
 פ :הָוהְי יִנֲאיֵּכ ּועְדיְו םֶכֹותְּב הֵּפְוְחְתַּפ ןִּתֶא ל לֵאָרְִׂ
 7 * prb 1c Q mlt MSS Edd cf 2 ףכב; X ּךּפַכְב 65 םֵּתַכְב | ' 63 ףֵּכ |
 = 1ָּתְדעֶמְהְו 6 5 | 8 ₪ 6 6 | 9 *1 6 634 ִּרַמַא | * 1 קזפ 6 8 ויִת--; 6
 םית-- | זס *5 1 6 6 דלע| ךיִלְע 6 6 5 ףךאי || ל 1 6 638 הָּבְרְתְל | < 64 בֶרָח

>SA;ןסמ | דז ° ) pro dlc 68S | 1c 6 Wi cf S$ | ° prps 'D vel n)lp 
 frt dl | r2 == 6 ּהָצְרַא | ל 41 6 600 | 13 * >600 5 | * 61 6 6 | 1 *

prb dl | 15 °° >6,יִתְבשוה | ל זג5 0 'ִאְּב ; 53155 504 'אדלֶא | < >6,  
 prb 866 | * 6 תובר || 16 * 1 6 עפ ויהי | ל 416 6 | 18 1 לע 6 6 | 19 * >6 |

95 <608( prb add | 20 * 5 V¥3, 6 éri Tupov || °° >6PAS, prb dl | ° 6 
 רַמָא הפ | 21 60 חַמְצִּת



30,1—13 EZECHIEL 793 

 הָּכ ְתְרַמֲאְו אָבָּנַה םֶדָאְּבְ יו לוע
 הָי יֵגֹוֲא רַמֲא

 םוי* בורק - ּהָה '=ליליַה
 :יהָיָהְי םָיוג תע ךָנָע ם יהנהיל םח בקו
 שּוכְּב הֶלַחְלַ הָתְיָהְו םִיַרצַמְּב בֶרָח הָאְבּ+

 :ָיֶתוְסְ ּסְרַהְגְו 'הָנומה ּוחקְת יב לָלָח יל
 בֶרָחַּב 'םָּתִא :תיִרְּבַה ץֶרָא יִנְבּו "בּוכו 'בֶרָעָהִלֶכְו "דול מּוָפּו שו
 יהָוהְי רָמָא הָּכ5 ס :=לּפי
 הנע ןֹואְג דֵרְיְו םִירְצַמ יִכָמְס ולפנו
 :הָוהְי לנדא םָאְנ ּהָבלְּפִי .םָרָחּב הֹננמ 'לדנממ
 :הָניִיהִּת תּוָבְרַחְנ םיִרְעְדֹותְב רוע תמשְנ תוצְרֶא ּךותְּב מַׁשָנְוז
 :ָהיִרְזְעלַכ ּורְּבְשְנְו םִיַרְצַמַּב ׁשֵאיֵּתְתַּב הָוהְ יִנָאְחיִּכ ּועְדיְ
 יחַמּב שּּכתֶא דיִרְחַהְ יםיִּצַּב נמל םיִכָאְלַמ ואָצִי אּוּהַה ₪

 5 :הָאְּב "הָּגַה יִּכ םירְצִמ םְֶּכ םֶהָב הלחלח הָת
 םִיַרְצִמ ןומהזתַא יִּתּבְׁשַהְו הָוהְי יִנדַא רַמִא 2

 :לְָּבדל רצארְדכְּבְנ דָיְּב

 ץרֶאָה תחשל םיְִבִּמ .םיוג יִציִרְע "תא דָמַעְר אותי
 :לֶלָח ץֶראָה "'תֶא ּואְלְמ סלעי םתּוְִ קירה

 "םיִעְרדָיְִּב ץֶרֶאָהתֶא יִּתְרַכְמּו יהָבְרָח םיִראָי יִּתַתְנְוי

 הָאלְּו ץֶרֶא יתמשהו
 יִּתְדְבַאַהְו" הָּוהָי יִנדַא רַמָא-יהְּכִיי ם  יִּתְרַּבד הָוהְי יִנֲא םיִרְזרַיְּב
 *םיִלּלְנ

 םִיָרְצַמ-יץרַאמ איִׂשָנְו ףּגִמ םיִליִלֲא יִּתַּבְׁשַהְו
 :םִיָרְצִמ ץֶרֲאְּב הֵאָרִי יִתַתָנְוו רֹועְיהְיְהִי אל'

opal sie STE6ק 30, 2 * 16 | 03  
 (prb dl | % 6A répas (Pp?) | * >3 | 4°67 bog | *ל >6%9), קזל 61 | 8*5

oso oS OE Onבול ; 6 = 4 + בול?  
 post Ti> cf * | % >6, prb dl | °2; pb 1 יִתֵרְּכַה, קז יגבו קזקפ לָכְו | '>8 |

dros 5 500 הב | 6 = 20 17 3  
dl | "Ic 6 )onebbovres) D3 (653% eco?) 31 ָקירעו | 9 * >666) * 

pro6)#( | ** 6 הָאְלָמּו, >* velociter | © dl c 6(&) | °° 3 nan | rr 
 | | 12 * Vגז הָּכְרָת | ** >6*ג (₪), 2407 | 13 "6 הכיִּכ | >6
 244 | 1 ¢ 6 םיִליֵא | 6 םיִאיֵשָו | * 3'ֵאְּב | + 6 ּויָהְי אלו | 60%

ada?. 
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 | לאקזחי 31,4—30,14

 ןעֶצְּב ׁשֵא יִּתַתָנָו םֹורְתַּפ"תֶא יִתֹמַׁשֲהויי
 :אָנְּב םיִטָפָש יִתיִשָעְו

 | :אָג ןומַהדתֶא יִּתַרְכַהְו םִיָרְצִמ זֹועְמ סלע יִתָמַח יִּתְכַפָשְוי
 | = יִרצ ףנְו' עָקְּבַהְל הָיִהְּת אָנְו 'ןיס חת לּוח םִירְצִמְּב שא יִּתַתָנְוֿ
 | = :הָבְכְלַת יבש 'תָּגַהְ ולפי ברח תֶסָבדיִפּו ןוָא" יִרּוחַּביז :'םָמּוי

 1 םיִרְצִמ 'תוָממ"תֶא םָׁשיְֵבְׁשְּב םיַה ִּךִשֶח סחְנְפַחְְבּויי
 :הָנְכְלַת יִבָשּב ָהיָתּונְבּו הּנָסַכְי ןֶנָע "איה הע וא ּהָבתַּבֶשְגְו

 | פ  :הָוהְי יִנֲאיְּכ ועְדיְו םִיָרְצַמְּב םיִמָפְׁש יִתיִׂשֲעְופ
 = זרַבָד הָיָה ׁשֶדָחַל הָעְבְׁשְּב ןושארְב הָנָש ּהָרָשָע תַחַאְּב יהָיַו

 יִּתְרַבְש 'םִָרְצִמ"דלַמ העְרפ יַעוְרְזתֶא םֶדָאְָּבִ :רמאל יִלָא הָוהְ
 ׁשּפְתַ ּהָקְוֲחִל יּהְׁשבָחַל לּוָתַח םושל תואָפְר תֶתְל הָשְּבַח-אְל הָּגַהְי
 | םיִבָצְמִּרלַמ הַעְרַּפ-ילֲא ינָנָה הֹוהְי ינֹרַא ורָמֲאזהּב ל ס :בְרֶחְּב
 | דתֶא יתְלַּפַהְו תָרָּבָשָּנַהתֶאְ הָקזֲחַה-תֶא" ויִתֹעְרְז-תֶא ייִּתְרבְׁשְו
 = :תוָצְרַאְּב םֶתיִרַזְו םִיוגַּב םִיַרְצִמ-תֶא יתוציפהו= :ודיִמ בֶרֲחַה
 יתרבשו ו ודִיְּב יְִּרַח"תֶא ִּתַתְנְו לֵבָּב ףלמ תּוערז-תֶא יִּתְקּחְו
 תוערֶזתֶא יתקזחהו 5 :"ויִנָפְל לח תֹוקַאנ קָאָנְו הֹעְרּפ תֹועְרְז"תֶא

 במ יתתְּב הוה ינאי יו הנפת הָלְרפ תש בב למ
 םִיָרְצמ"תֶא יָתֹוציּפֲהו :םִיָרְצַמ ץֶרָא-לֶא ּהָתֹוא הָטָנְו ֶבְּבָלַמ יב
 פ  :הָוהְי יִנֲאיִּכ ּועְדְיְו תֹוצְראַּב םָתֹוא יִתיִרְזְו םיּונַּב

 "רַבָד הָיָה ׁשֵדָחַל דָחֶאְּב יׁשיֵלְׁשַב הָנָׁש הֶרָשָע תַחאַּב יִהיַוי 1
 ונומַה"ֶלָאְ םיִרְצְמְַּלמ הערפ- לֶא רֶמָא םָלֲאְןְב> :רֹמאַל יֵלֲא הָוהְ

 ןנְבְלַּב יזְרֶא רושָא' הגה :לֶדנְב ָתיִמְּ ימלא

 הָמוק הָבְּו 'לַצְמ שֶרְחְ ףַנָע הפ
 \ ?ותְרַמצ הָתִיַה 'םיִתְבַע ןיִבּו
 ּוהָתַמִמְר םוהּת /ּוהּולִִּנ םיַמ

 להָעַטַמ תוָביִבְס ללה ָהיִתְרַהְנ-תֶא
vel14 689 ץֶרֶא | 15 6 ףנ;1 ןומָא אנ | 6 *0 לוח | 5 6 תטמשמ, 1 ןָוְס  
 ;nl] | = crrp 6 <. סוטאטסמס6דסו 05016, קנז ָהיֶתמּוח ּוצְרְפְנְו | דד 55 >1

x. a| טץvaikeg || 18° prb 1] c Var JW cf Vrs |? lc GYןוא |? הנה >5, 6  
 nֹוטמ N vel c $ nen | °8 KF Nin, Occ Q9‘ה; >5; 6 איה | 2: 6 תעֹורְז|

b-b 2 frt add cf $ | 24655 8 אלו | 5 5 61 6 6 | 22 * 1 לע 6 6 |  
C3327; | c6הָלְלַש ללְׁשְו ּהזְּב וֵוָבּו םיִרְצָמ-לע ּהָתֹוא איִבַהְו |25 1לע 

 קצקs רוׁשֲאּת ; ורא 44? || *=ל )%(6A< 41 || = 1 ¢ 6 תֹובֲע | 4 * 1: 6 הָכילּוה |
pen.5 1 6 68  



EZECHIEL | 415—31,5  

 :הֶרָשַה "יִצַעְדלָּכ לֶא הָחְלַׁש ָהיֶתלַעְּתתֶאְו 0

 'ויתפעְס הָניִבְִתַו .הָהָשה יע לָּכִמ ּותְמקיאֵהְְגןכילעפ
 :"ָחְלָשְּב םיִּבַר םִיַמִמ "וָתראָפ 'הָנְכרֶאּתַ
 םִיַמְׁשַה ףֹוע"לָּכ ּונְנְק ויָתפַעְסְב

 הָרָׂשַה תִּיַח לכ ול ריִתֹראפ תַחַתְו
 :םיּבַר םִיֹוג ל יובש ּולָצְבּ

 ויִתויִלּד 'ִךְראְּב .לְדְנְּב יי
 :םיִּבַר םִיַמ-לָא ושְרָש הָיָהדיִּ
 יִהלֲאןנְב המָמעאל םיִזרַא
 ויִתּפעֶסלֲא מד אָל םיִׁשֹרְּב
 ויָתאֹרְּכ והאל םיִנֹמְרַעְו
 :ֹויְפיְּב ויִלֶא הָמְדאל םיְלָאְנְּב ץעילָּ

 ןְגַּב ירֶׁשֲא ןְרֿע-וצע-ילק ּוהֲאְנְִיו יָת בֹרְּב יויֵתיִׂשע הפייפ |
 רֶׁשֲא ןעי הֹוהָי יָגֹדַא רַמָא הָּכ כל ס :םיִהלֲאָה |
 :ֹוָהְבָנְּב יֹובָבְל םֶרוי יםיתובע יִּב-לָא י ותרמצ ןּתִיַו "הָמוקְּב יִתָהָבְּ |
 :ףהיִּתְׁשַרג ועשר ול הָׂשְעְי ושָע" םיזג 'לֶא דִיְּב והנְּתָאְוי <
 תויָאְגד'לָכְבּו םיִרָהָאדיִלֶא והשטיו םיוג יִציִרָע םיִרָז ּוהָתְרְְיַו > |
 לָצַמ דר ץֶרָאָה יקיִפַאלָבְּב :ויתארפ הָנְרַבׁשתַו ויָתוילָ ָֹלְפְנ |
 -לֶאְ םיִמשַה ףועדלָּכ ּונְכְׁשִי ותְלַפַמלַע :יוהָשטיַ ץֶרָאְה ימַעדלָּ |

 -לָּכ םָּתְמּוקְב והָּבְנדאְל ר רֶׁשֲא ןעמלי :הֶדָשה תיח לכ יָה ויתר

 ים מיאו יםיתֹבע ןיב-לֶא םתְרצ-תֶא נאו םיֿיצע |
 ךותְּב תיִּתְחַּת ץֶרָא-לֶא תֶוָמַל וגַּנ םֶלָכ יִּכ 'םִיָמ יִתָשיָּכ םָהָבְנְּב .
 וָּתָרְר םֹויְב הוהָי יִגֹדֲא רַֿמֲאזהְכיפ פ ורוב יִדְרוְדלֶא םֶדָא יִנְּב |

4 ° prb 'y dl.|| % prps iN | 5 * llc nonn MSS הnaa | °° >6°A(%); 
prb dl | ¢ dub, frt orig nJgְ™n] cf 4 | <Q n— | *>6, prbdl| 6°*lc | 
nonn MSS Vrs 12) | ° frt dl c 8 | 7 ® Ben Napht 1 | » 6S 2 2, frt orig 
Dכֶּר cf 5° | 8 1 c mlt MSS ‘NB | ף ** >8(6) | ל 61 6 6 | * <5 6 : 

frt add | זס % 61 6 6 || < ] 6 30 ּהָבְנ | < 3 1תַָמּוקְּב | $1c 6 תובע 6 3 | 

© 6 sol kai eidoov (N™?); 1? NB]: frt ובבל 4 | זז * 1 'תאְו || ל תו1וז 5 
Or ליִא | 65 ? 6 א. 6ח0(ף06צ ד 8ח\6וסצ 00100, S e? faciet (NOY?) ez 
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 1! 6 לאקוחי 18

 - ואל ָהיֶתּורַהנ עַנְמָאְו םּוהְּתִתֶא ּויְלָע ייִתָפַּכ יִּתְלַבָאְה הָלאש
 = לוקי :'הָפלָע יוילע הָרָשַה יִצְעדלְכְ נבל יל ירָדְקַאְו םיִּבר םִימ
 ּומֲחָּגו רוב יַדְרֹודתֶא הָלאְׁ ותא יִדרוְהְּב "םיוג יִּתָשַעְרִהי ּתלַּפַמ
 .:'םימ יִתָשילְּכ" .ןונבל"יבומו רַחְבְמ ןְדעיִצע"לְּכ יתיִּתֲחַּת ץֶרֶאְּב
 ה ךותְּב ולב יובש "וערזּו בֶרָחְיִלְלַהְלֶא הָלֶאְש ודי וָּתִא םָה-םַּג יל
 | | זתֶא לתדרּוהְ "ןדעדיצעּב לֵב רֹוְכָכְּב הָכּכ' ָתיִמָד ימלא 8 :"םיוג
 = אּוָה בֶרָחְדיִלְלַחתֶא בֵּכְׁשִּת םיִלְרִע ךותַּב תיִּתְחַּת ץֶרָאלא ןדעדיצע
 | פ :הֶוהְי ינדא םָאְנ הֹנֹומֲה-לָכְו העֶרפ

 = שֶרְחַל דָחֶאְּב שְרִח רָשַע-'יִנָשַּב הָנָׁש הָרׂשֲ ייִתְשּב יהוו 2

 | םִֹרצמָלֶמ הָעְרּפ"לַע הניק אָׂש םֶָאְְבִי :רמאל ילֵא הָהְי"רַבְד הָיָה
 יִתיָמְרִנ םִיֹג ריִּפְכי ויָלֲא ָתְרַמָאו

 יְדיִתרֲהְנְּב חנָּתו םיַמיּב 'םיִנַּכ הָּתַאְו
 פ  יםֶתּורָהְנ 'שְפְרִתַו ְךֶלְנרְּב םִיַמ"חַלְדּת |

 הוהְי יֵגרַא רַמֲא הָּכ
 :יָמְרֲחְּב 'ִּּולָעָהְו 'םיִבר םיִמע" 'לָהְקְּב יּתְשְרתֶא ּךיֶלָע יִּתְשַרַפּ
 ךְליִא .הָרָשַה "יגפילע 'ָץֶרְב 'ִיִּתְשַטְנּוי

 - י"ץֶרָאָהילְּכ תחי ממ יִתְעּבָשַהְו "םִימָשה ףועדלּכ לע יּתְנַּכְׁשְַו
 יָתּומָר 'תֹיָאגה "יִתאָלְמּו םיִרְהְהְלִע ָךְרָשְּבתֶא יִּתַתָנו

 | מ *ןּואְלַמְי םיִקְפַאו יםיִרַהֶה לֶא"'ְּךִמָּדִמ פע 'ץֶרֶא ייִתיִקָשַהְו
 1 םֶהיִבְכְכ-תֶא ִתְרָּקַהְו םִיַמָׁש ְתוּבַכְב יִתיִסְכְוז
 :ורוא ריִאְאל ָריְו ּונפַכֲא ןנֲעָב שמש
 ְיֵלֲע יָריּדְקַא םְִׁשִּב רֹוא יֵרוֲאְמ"לּכ

1 

 יש

Deep: acne. 

3 

oe 

 וורו

énévongev cf ¥) || 5 <894 | 6דפ 501 6 6 | ל 65 6. 6066ז006צ (6*  
 טופ ופלע || 16 ** 6 'גה ּושַעְרְנ 5 ץֶראָה הָשַעְרַנ | * >6, פזפ 41 | < 41 6 60%)|
 4 id Vrs, sed prb add || 17 * 68 1ערזו? קז5 ויִרְזעו6) | 5 קזפ 1 6 6 יִבָשי |
 7 < שק? || 18 55 >6(%) ; 400 || ל 6 א000ף0ו אס\ א0ד0000\0מדה ('רגה] הדר) |

dekdry p. |32, 1° כנס 1 6 13155 698 יִּתָשעְּב | * 8155 םיִנָשְּב 658  Cp 
Var DB— |םסתמ || ל 1 ןינתּכ || 5 1 קמ יִתְורחְנְּב | 4  prb crrp; exc? vb2°  

 (oe Gr. ror. cov | 3° dlc 6# |? al c6(%) | = m cs dl | 1c ּךיִתיִלֲעַהְו
 * 6 ְךיִתיֵטְנּו | ? m( .c trpפ) קסז הדשה || * >6; סז 'פדלָא | % >6; dl ו
 ב || === 62 'אה לכ תיח לכ; 1 תו תו הּיַחִלָכ | 5.1562 ּואְלְמְְו |
 ל >8(6) || * ?; תסממ MSS (ךיִת=) ְּךָתֹומָר 6 ד ַּמְּדִמ | ? ףָתיִוְג 8 | 6 % 6
 הָתָקְׁשָהל he 6 'ִאָה | < 486 ? 6 80 r. nAneoug cov = jnֶווְרמ? 1? יִתיִוְרָהנְו

cf; 6 eumihow || © prps1 ָהּואְלַמְי  * | add4-4 $ םירהו 6 'ה-לע; 5%  
cuckorddovgw.ִתֹובְכְב | 8° 6  sed (m cs) prb dl || 7 1? c GBY”ְֶּמדִמ,  
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32,9—21 EZECHIEL 797. 

 :הָוהְי יָגדֲא םֵאְנ ידְּצְרַא-לע ּךׁשֹח יִּתַתָנְו
 רֶׁשֲא 'תֹוִצְרַא-לַע' םִיּוּנַּב יּדְרְבַׁש יִאיִבֲהּב םיָּבַר םיֵּמַע בָל יִּתְסַעְכַהְופ
 יליטע וָרעְׂשִי םָהיֵבְלַמּו םיָּבַר םימע ךיֵלֲ יֵתומְׁשַהו ו :'םָּתְעַדיאל
 םֹויְּב ושְפַנל שיִא םיִעְגְרל ּודְרָחְו םֶהיִנְפלַע יִּבְרַח יִפְפועְּב רעש
 ְףֶאֹובְּת לֵבּבילמ בֶרָח הָוהְי ינדַא רַמָא הָּכ "כז .פ :ָּּתְלַפמ

 םֶלָּכ םִיֹונ יצירע ךָנומַה ליִפַא | םיִרוּבִנ יתֹוָבְרַחְּבַל
 ּהָנּומֲה"לְּכ ידַמְׁשִנְו םִיַרְצִמ ןואָּג-תֶא ּודְרָׁשְו

 םיִּבַר םִיַמ לעמ הָתְמָהְּביִלּכתֶא ' יִּתְדַבַאַהְו
 :'םֶחָלְדִת אֶל" הָמָהְּב יתוסְרַפּו דוע םֶדֲאלְגְר םֵחָלְדִת אלו

 ילו ןָמָשַּכ םֶתורַהְְו םֶהיִמְיִכ 'עיקֶשא דאי
 :הוהְי "ינדא םָאְנ |

 'הֶאלֶּמִמ ץֶרֶא 'הָמַשְנּו הָמָמְׁש םייִרָצִמ 'ץֶרֶא-תֶאי יִּתַתָּב
 :הָנהְ יָנֲאיִּכ ּוֵעְדְו ּהָב יִבְשְודלּכדתֶא יִתּכַהְּב |
 -לַעְוםִיֵרְצִמ"לע ּהָתוא "הָנְנוקְּת םֶוגה יתנְּב 'ָהּנְקְו *איה הניק

 פ :הְוהְי ינדא םָאְנ ּהָתֹוא .ֹהָנְנֹוקִּת הָנֹומֲה"לָּ |
 הָוהְיירַבְד הָיָה ׁשֶדֲחַל רֶׁשֲע הַׁשְמֲחַּב הנ הָרְשָע ייִּתְשְּב יִהיַוז =

 הָתוא' 'והדרוה םיָרְצמ 'ןומֲה-לע יהָהְנ םָֹא-בֿ :רמאל ילא
 םִיֹוּג תֹוֹנְבּו

 :רֹוב יֵדְר-תֶא יתֹויּתְחַּת ץֶרָא-לֶא 'םָרְּדַא |
 :םיִלָרע-תֶא הָבְְּׁשִהְו הרר יִּתְמְֲנ ימַמיי

 :יָהיִנֹומֲה"לָכְו יּהָתֹוא יּוכְׁשְמ יהָנְּתַנ בֶרָחי ּלְּפִי בָרָחיִלְלַח ךותְּבִי
 'םיִלֵרעָה ּובְכָש רי ויָרזְ"תֶא לואָׁש ךּוּתַמ םירובנ 'יִלֶא ול"ורְּבדיו
 8 ל 65 ץראה | 9 516 6 ףִיְבָש | ל 1 6 6 ץֶרָאלֶא | 5 16 6 ָּתְעַדָי |
 זס * 6 ּומָשָהְו? | * >8)8(6 || < >8 || % 6 םויָמ || זז * >155)2 3 | ל 61 6 6 |
 12 5 6 בֶרָחְּב rig solס D ftיִרוּבְנְּב | * 6 רָּבָשְנ | צב * לכ >3 || * 669 תַסְרַפּ

oreתסרפ אלן || << >3; קזק5 6 6 םֶסֶּפִרִת || 14 * 63 0606 (>)  )= )ef3  
ropevcovral | dale 6 | 15 ~“prbdlc 6 |0ַא יִּכּפכ | ל 6 0 | < 6 : 

 * 1 6 [Vis nm | < 5+ 16 6 'לָמּו | % 6 יִתּורָנִּב | 16 * א"* אוָה | * >36; | 6
 .65 ּהָתְנַנּוקְו | < 1 6 68 'בו | 5 8 הָננ- | 7 5 2185 8 יִתָשְעְּב | ל ו 6 6
 ןושארַּב | 18 * 8: + יהנ;1 ? 6 6 אָבָּנַה || * ? | < 6 ּהָרְבַשְו ; 8+ ספ ָּתְרַמָאְו |

cf8  38 (6?) תיִּתְחַּת MSSףד ||  (19 vel )cfקז םרדא 1? םָדְרא  dub;4  
145s j f1c24MSS 6 bא | 19 = crrp; frt orig q}Y JIN3n (cf 24,21; 33,28( |0  

 a >$; GRA sol IAN | 3 D1 6 בֵכָׁשְו | >6 | % 6839 ונּומַה (כו) לָּכ |
 21 * 68 'די] ו ּורְּבְדְו | * mI: 5 Edd 6 יִליא | = 6 + ָךּותְּב

5 
5 

| 



 לאקזחי 2,222

 | = םיִלָלֲח םָלּכ יויָתֹרְבִק ויִתוביִבְסי הָלָהְקַלְכְו רושא םָש<< :בֶרָחיִלְלַח
 1 ּתָלֲהְק יָהְיַוי רובדיִתְּכריְּב %יתרבק ּונּתַנ" "רשאי ;בֶרחּב םיִלָּפְגַה'
 !| = יתיִּתַח ּוְנְתנִרֶשַא 'בֶרָחְּב םיִלְּפְנ :םיללַח םָלָּכ ּהָתְרְבְק תֹוביִבְס
 / = גילח םֶלּכ ּהָתְרְבְק תֹוָביִבְס ּהנומֲהלְכְ םָליֵע םַׁש :םַײַח ץֶרָאְּ
 = ּוָנְתְנ רֶׁשֲא 'תֹויִּתְחַּת ץֶראְדלא ו םילרע וְרִיִרֶשַא בֶרָחַּב 'םיִלְּפְנַה

 || < םיללח בי :רּב ידו םֶתָמלְכ ואש םייח ץֶרָאְּב םֶתיִתַ
 | | ריִלְלַח םילרע לכ ָהָתֹרְבִק ויָתֹוביִבְס ּהָנֹומֲה"ִלְכְּב ּהָל בָּכָׁשִמ ּונְתָנ
 = "רוב יִדְרויתֶא םֶתְמְלְכ ּוֵאְׂשִו םיח ץֶרֲאּב םֶתיִּתַח ןַּתְנַיְּכ בֶרֶח
 1 ּיָתוביִבָס יהנּומֲה"לֶכְו בת ְךֶׁשַמ םָש יות םיִלְלֲח ָךותְּב'
 = :םייוח ץֶרָאב יָתיִּתח ְּנָתָנ" 'יִּכ בֶרָח ייִלְלְחַמ םילרע םלּכ "ָהיֶתּורְבְק
 1 -ילכְּב לאשדוד רֶׁשֲא .יםיִלְרעמ 'םיָלְפְ םיִרובְג -תֶא 'ּבְּכָשְי אָלְויל
 ו -לַע *םֶתּונוע יִהּתַו םָמיִשאַר תַחַּת םַתובְרַמתֶ ּונָּתִיו יַתְמַחְלִמ
 = םילרע ךותַּב הָּתַאְו* :יםייח ץֶרָאְּב' =םיִרֹּבִנ 'תיִּתְחיִּכ םֶתומְצע
 1 היִאיְִׂנלְכְו יכל םודָא "הָמָשפ :בֶרְחְיִלְלַחתֶא בָּבְש ו רבְׁשתי
 ] 2 .םילרע" תֶא המה בֶרַחדיִללַח תֶא יםתְרּוְבְגְב ּונַּתְנהרׁשַא

\T Tי=: . 

 | ודריזרשא ינדצדלכו לכ ןופְצ יֶכיִסְנ יהָּמַׁשפ רוב יִדְרְיתֶאְ
 -יִלְלחדתַא םיִלְרֲע בּכׁשִי :םישוב םֶתְדּובְּנִמ םֲתיִתֲחְּב :םיללֲח-'תֶא

 = "לע םַחְנְו הערפ הָאְרִי םֶתּואיי רוב יִדְרוידתֶא םֶתָמַלָכ ּואָשיַו ברח
 -יִּכּ* :הוהְי ינדַא םָאְנ ‘יח לָכְ הע בֶרָמדיִלְלַח' יהָנומַהלָּ
 -ילְלֲח-תֶא םילרע ךותְּב ֵּכְׁשִהְו םַײַח ץֶרָאְּב יוָתיִּתֲח-תֶא ייִּתַתְנ
 ס :הוהָי ינדא םָאְנ הגומַהילָכו ; הערּפ ברח

 22 ** >6 (1 6 5 ּהָתְרְבק תוביִבְסְ) || *ל >6; 1 'ִפנ 6 23 | 23 * 6 6א6ו |
dittogr = 22; dl | 5 1 6 5רע ּודְר || < ' (24 vel )cfל-ל 1 ? םיִלָרַע ּורְּבְקַנ  

oMsS $& ‘cf 6 nnnn | 25 ** <6 = 24 vel 26;םֶתיִּתִח | 24 * 1 'פב | *  BRA 
 dittogr || <-ל 484 ? 664 ּונְּמְנ 3 ּובָשְחַנ | 26 * 65 'תו | * 66 םָנ- |. 65
 תוביבס | %16 8 ּהָתְרְבְק 1 = קזמ 1 יֵלְלַח | 6 רֶׁשֲא | 00 36 תיתח |
 27 ** 6 'שיו; אלו >3 | * זס 1 םיִלָפנ 6[ 6 64 | 5 1 6 66 םֶלּועַמ |
 4 6 הָמָחְלִמ (6*%) || * 1 םֶתָנַצ זז 'תוגצ praeced) הָניִיַהִּמַו | *1 םֶתיִּתִח | < 8

 םֶתְרּובְגְּב. 6 1 | ** 66ג םֶהיייַחְּב | 28 *- 61 6 6% (עז5 רֶבְקִּת) | 29 *1
 0 6 םַש | 5 41 86+ 6 6; 369 'מו | 5 3 ובָשִחַנ 6 25; 6 ּונְתָנ | % 69 ּהָת -
prb5 667 תא | ךס *16 6 םָש | * >658,  ml:(םָת-?) ּהָתְרּובְקַּב | * >5 |  

Va?0; 6 רֶׁשֲא ינסו | < >6 | = 8 בֶרָח יֵלְלַח,  cf38 םיָנ-  mss81 | * םסממ  
prps c X (hrrnoévres) DAD 0 paventes | 8 >6(%), prb add |םילע || ©  

inִּnnל >6(%), פזפ 306 | 32 * קזט ! ןתָנ + 6 | ל 1 6 א  | nJ—31°6  
 0 יִתיִתח
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 ךְמעִנְּבילָא רָּבִּד םֶדָאְְְּב* :רֹמאָל יִלֶא הָוהיְדרַבְד יִהְיני 8
 ׁשיִא ץֵרָאָה-םַע יהל "לו היל איִבְאדיּ ץֶרֶא ם םָהיֵלֲ ָתְרמָאְ |

 -לַע הָאָּב בֶרֶחַהדתֶא הֶאְרְו :הֶפצְל םַהְ ותא ּוְנְתְנְו 'םָהיִצְקִמ דָחֶא

 לוקתַא עמשה עַמָשְוי :םָעָהתֶא ריָתְזַהְו רַפׁשִּב עֶקְתו ץֶראָ
 יתֶא5 :הָיְהְו ושארּב מד ּוהָחָפּתַו ברח אובְתַו רֶהָזִנ אָלְו רֶפּושַה
 :טְלִמ ושְפַנ 'רָהְזִנ אּוְו הָיִהְ ָּב ֹומָד רֶהָזנ אָלְו עמָׁש רַפּוׁשַה לוק
 -אְל םַעָהְו רַפֹׁשַּב עֶקְת"אְלְו הָאָּב ברֲחַהדתֶא הָאְרִידיִּכ הָפצַהְו

 ֹוִמְָו חָקְלִנ "ינּועַּב אה ׁשָפַג םֵהֵמ חָּקִּתַו יֹבָרָח אּוָבְּתַו רֶהֶזנ
 לֶאָרְשִי תיֵבָלְיתתנ הָפֹצ םנֶאְב הָּתֲאְִי פ ּׁשְְרָא הָפֹצַהידּומ
 תֹוִמ יֹעָׁשר עֶׁשְרַל יִרְמָמְּבִי :"יִּנָמִמ םַתא ּתְרַהְזַהְו" רֶבּד יִּפִמ ָתְעַמַׁשְו
 ומָדְו תּומְי ֹונֹועַּב יִעָשר אָּוָה ּוּכְרַּדִמ עשר ן ריִהָזַהְ ּתְרּבְ אלו תּומָּת

 -אלְו הממ בשל "וְרדמ עָשְ תְרהְַהִיִכ התא :שקבא די
 פ  יִּתְלַצה ָךׁשְפנ הָּתַאְו תּומָי וָנוַעּב אּוָה 'וְרּדִמ בש
 דיִּכ ירמאל םֶּתְרַמַא ןַּב לֶאְרַשְי תיִּבדלֶא למָא םֶּדאְְֶב הָּתַאְויפ
 רמָאיי :הָיַחַנ 'ְּךיִאו םיִקַמְנ ּונְחגַא םֶבּו וניל ּוניִתאְטַחְו ּוניִעָשְּ
 דםָא יִּכ עשרה תֹומְּב ץּפְחָא-םִא הֹוהְי יינֹדַאוםֲאָנוינֲאיַ םֶהיִלַ
 ּותּומֲת הָּמְלְו 'םיִעְרַה םֶכיִכְרּדַמ ובוש ובוש | הָיָחְ וכְרִּמ עַשְר בּושְּב
 תֶקְדִצ + ךֶמַעיִנְבִלֶא רַמָא יםָרֲאדןְב הָּתַאְו> = פ :לֵאָרְׁשִ תיִּב
 םֹויְּב 'ּהָּב לָשָּבִיאָל יעָשרה תעשו" עי ֹונָליֵצַת אל קיּדצַה
 יִרָמאְב 3 :"ותאטח םֹוְּבי יהב .'תויחל לכו אל * קידצו ועשרַמ ובוש
 ֹותֹקְדצ-לְּכ לוע הֶשַעְ ֹוִתָתְרִצ-לע 'חטבדאּוהְו' "היַחְי היָחי יל

 ד ד

 תֹוִמ עֶׁשְרָל יִרָמִאְבּו+ :תּוָמָי וב הֶׂשְע-רׁשֲא .'לועְבּ ןֶרכְּות אָל
\T TIT 

 יִפָשְר ביִשי ילבָח 5 :הקדצו טפְׁשִמ הֶשַעְ ותאָטַחַמ בשְו תּומִּת

 יאל החי די לע תשע יִתְלְבְל ףלָה םיּחה 'תקְחְּב לש יהל
 33, 2 *1 6 64 חֶקֶלְו | * 63 םֶהַמ | 4 1 6 6 'ַחַה | 5 * 6ג קזגסמג יִּכ (>6) |
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 לאקוחי 33,16—-31

 הָקָרצּו טְַּׁשִמ ול הָנְרַכְנִת אָל 'אָטֶח רָשַא יותאטַחלָּכי :תּוָמָי
 'הָמָהְו "ינדא רה ןַכְתִי אל ףשע ֶּב ּורְמָאְוז :הָיְתִי ֲח הָשָע
 :םֶהְּב תַמּו לֶיָע הָשָעְו ותְקְדִצִמ קיִדצבּושְבי* :ןְכתְודאל םָּכְר

1 1 

 = הְיִחְי 'אּוה יםָהילֲע הקרְצו טּפשמ הֵׂשעְו ותָעָשְרִמ עשר בּושבוי
 = תיִּב םֶכְתֶא טוּפשֶא ויִכְרְדִּכ שיא 'ינדַא רד ןכֶּתִי אל יםֶּתְרַמַאְויי

 5 לָאְרְש
 "אָּב ּונָתּולָגְל ׁשֶדֹחַל הָׁשְמֲחַּב יָרְׂשֲעָּב הָנׁש הָרְׂשֲע יֵּתְשִּב יִהְיַי

 ייֵלֲא הָתְיָה ּהָנהְידדְיְו> :ריִעָה הָתְּכִה רֹמאַל םֶלָׁשוְריִמ טיִלָּפַה יִלֶא
 חַתָפִיַו רקְבַב יי יל אובד יִפדתֶא חְּתַפִיַו :טיִלָּפַה יאו נפל בֶרַעָּב
 | םֶדָאְּבי :רָמאל יא הֹוהְי-רַבְד יִהיוג פ :דֹוע יִּתְמְלָאְ אָלְו יפ
 = הָיָה דָחֶא ירמאל םיִרָמְא לֵארְׂשִ תַמְדַאדלע יהָלֶאַה תּובְרַתַה יִבָשי
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 ו יהֶׁשְרומְל ץֶרֲאָה הָנּתַנ נלי םיֵּבַר ּונְחְנֲאַו ץֶרָאָה-תֶא ׁשֶריִיַו םֶהָרְבֲא
 ולכאת ו "םּהה לע הֹוהָי ינֹרֲא ו רמָא-יהכ םָהְלִא רמָא כלי ס

 םתְדמע :ּושְרִיִת ץֶרֲאָהְו ּכְפְשּת םֶדְו םֶכיִללְג-לֶא ּואָשִּת 'םכְניִעְו
 ץֵרֲאָהְו םָתאַּמַמ ּוהֲעַר יֵתְׁשֲא-תֶא ׁשיִאְו הָבֲעֹוּת 'ןַתישע םֶכּבְרח-לע
 -םִא יָנֲאדיַח הָוהְי נא רַמָא-הכ םֶתְלַ רַמאת-הְּכ ם ּושְריִּת

 רויָּתַתְ הָיחְל הָרָשַה ֶּפפלַע רֶשַאְו ולפי בֶרָחַּב יתֹובְרֲחָּב רֶׁשֲא אל
 ץֶרָאָה"תֶא יִּתַתָגְו= :ּותּוָמְי רָבִָּּב תֹורְעַמִּו תָֹצַמּב רֶׁשֲאַו ייִלְכֶאְל
 :רַבּוע ןיִאמ לֶאָרְׂשִי יִרָה ּוָמְמָׁשְו ּהֵּנִע ןֹואְג תֵּבְׁשִנְו הָמְׁשְקּו הָמְמׁש
 ילָּכ לע הָּמשְמּו הָמְמש ץֵראָה"תֶא יִּתְתְּב הָוהְי יִנֲא"יִכ ועדי
 יםיִרָּבְדִּגַה ךִמַע יגְּב םֶנָאְןְב הָּתַאְנ* ₪ | ּשְערְשא םֶתבַעְּת

 תֶא שיא 'דַמַאדתֶא דָחְי"'ּבִדְו םיִתְּבַה יִחְתַפְבּו תוריקה לֶצֶא
 :הָוהְי תֶאְמ אָצּויַה ירָבְּדה הָמי ּועָמָשְו 'אְנּואְּב רמאל ויַחֶא

 ךיִרְבּדתֶא ּועְמָשְו 'יִמַע ףיִנָפְל וָבְשְיְו יְעדאובְמּ ְּךיֶלֲא ּואֹובְיְו
 16 *1 6 0 ויתאטַח, א ותאַטַח || ל זזא[55 3 הָשָע || < >8(6) | דד * 5
 הוהי ₪ 6 || ל 1 ? הָּנָהְו | 18 6 וּב cf 8 || :9 * 634 םֶחְּב | ל >80 || 20 * 6
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33,32—34,13 EZECHIEL 1 

 םָּבִל 'םֲעְַב ייֵרֲחָא 'םיִשע הָמֵה םֶהיִפְּב 'םיִבְנִעְיִכ ושי אָל םֶתּואְו |
 -תֶא ּועְמָׁשְו ןגנ בֶממּו לוק הפי יםיבְנע 'ריִשָּכ םֶהָל יְִַּהְו* :*ףלה |

 הָיָה איִבְנ יּכ ּעְְָו הָאְב הּגִה ּהָאבְבּו :םָתֹוא םִגיֵא םיִשעְו ְּיִרָבָד
 פ :םָכֹותְב

 לֶאְרְשְו יעורדלע אָבְּנַה םֶלָאְָּב* :רמאל יִלֶא הָוהְיְרַבְד יהי 4
 לֵאָרְׂשִי יער יּוֲה הוהְי יִנדַאו רָמָאדהְּכ םיִעַרָל יםַהיִלַא ּתְרַמִאְו אָבְּנִה
 יבלחה - תֶאיג :םיִעֹרָה ּועְרי ןאצה אולה םָתֹוא םיער יָה רשאי

 -תֶאי ּועְרְת אל "ןאֹצַה ּוחַּבְזִּת הֵאיִרְּבַה" ּושָבְלִת רַמָצַה-תֶאְו ולכאת |
 םֶּתַשבַח אל תְרָבְׁשנלְו םָתאַפר"אל הָלּוחַה-תֶאְו םֶּתְקַּזַח אל יתֹולֲחַּנַה
 םֶתיִדְר יהָקְזֲחְבּו םָּתְׁשִקִב אָל תֶדָבאַהתֶאְו םָּתֹבַׁשַה אָל תַחִּנַה-תֶאְו
 תיַח"לָכְל הָלְכֶאְל הָניְהִּתַ הער ִלּבַמ יהָניִצּופְּתַו 5 ְָרפְבִו םָתֹאֹי

 המר הָעְבּגלָּ לעו םיִרָהָהדֶלְכְּב ינאצ יוגשו :יהָניִצּופּתו הֵרָׂשַה |
 ןבלז ס :שקבִמ ןיִאְו שָרי ןיִאְו ינאצ ּוצָפָנ ץֶרֶאָה יִנּפִדלָּכ לע |

 ןַעְי אָלְםִא הָוהְי ינדא טאָ יִנָא-יִחְא :הָנהְי רַבּדתֶא ּועְמש םיער
 הר ןיאָמ ּהֶרָשַה תיַח- לבל הָלְכֲאְל ינאצ הָניִיְהִּתַ זבל ינאצדתויה |

 :ּנעְר אל ינאצ-תֶאְו םתּוא םיִעֹרָה ּוְֲריו ינאצ-תֶא יער ּושְרֶדדאלְו
 יִנָנֶה הָוהָי ינדַא רַמָאדהְכ יי יהְוהְידרַבְּב ּועָמָש" םיִערָה רבלפ |
 "אלו" ןאצ יתוערמ םיִּתַּבְשַהְו םֶדַיִמ יִנאצדתֶא יִּתְשְרָדְו םיערֶהילֶא |

 יסָהְל ןיְיְָתִאלְו םֶהיּפַמ לנאצ יִתְעהְו 'םַתוא םיִערָה דע ור |
 -תֶא יִּתָשַרֶדְו יִנֶמיִנְנַה הָוהְי 'ינדַא רַמֲא הָּכ ָּכיי פ :הָכָבֲאְל
 ונאצ-ְּךותְב וָתּויָה םויָּב' ורדָע *הָער תַרקְבָּכ"י :'םיִּתְרְקְבּו יִנאצ
 רֶׁשֲא תמוקִמַהלּבִמ םָהְתֶא יִתְלַצַהְ ינאצדתָא רָּקבֲא ןֵּכ יתֹוׁשרפְ |

 ךמ םיִּתְצַּבְְו םיִּמַעָהְְוִמ םיִתאַצוְהְוי :לָפְרַעַו ןנָע םויְּב םָש ּוצָפְנ

 םייִפֲאְּב לֵאָרִׂירָ"לא םיִתיְִרּ םֶתְמְראלֶא םיִּואיבַהְה תּוצְראָה
 בז 5 1 6 68 םיִבָנָכ (6 בָוָכ) | + a1 c 63 | * 1 c 630 'חאְ | 6 םיִצְקָש
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 |02 | לאקזחי 31—34,14

 = "םוְרִמ "יִרָהְבּו םֶתא הָעְרֶא בוט-הָעְרַמְּב* :ץֶרֶאָה יִבָשוְמ לָכְבּו
 == הָניַעְרִּת ןמָׁש "הַעְרַמּו בוט הֶוָנּב הָנְצִּבְרִּת םֶש םֶהְוְג הָיְהְי לאְרְשי
 . הֶוהֶי ינדא םָאְ םֵעיִּבְרַא יִנֲאְ ינאצ הַעְרֶא יִנֲאּו :לֶאְרְשי ירֲה"לֲא

 ו
 .-+ 3% ד =

jg. 
 6 5% גל =1 לב
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33 . + 1+ 1 = = 41 lcsו 7  
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 = - לא ו ל יה ה

 :טָּפְׁשִמְב הנער ידימשמ oy יהָנְמָשַהְתֶאְוי קזחא הֶלּוחה
 = םיִליִאְלהָעֶל הָשְְִיִב טַפׂש יה הוה דא רַמָא ה רנאצ הָנָּתַאְיּז
 . ּסְמְרִת םֶכיִעְרִמ רֶתְיְו ועְִת בוטה הָעְרֶמַה יםָּכִמ טעֶמַה יי :םיִדּוּתַעָלְו
 = ?ןושפרת םֶכיִלְְְּב םיִרְתּוּנַה תֶאְו ּותָשִּת םיִמדעְקָשִמּו םֶכיִלְְב
 = הָׂשְויּב יִּתְטפׁשְו יִנֵאינְנה יםֲהיִלֲא הוהְי ינדא רֶמֶא הֶכ ןְלי | פ  :הָניֶתְשִּת םֶכיִלְגר שפרמּ הָניִעְרִת םֶכיִלְגַר סָמְרַמ ינאצְניפ
 = ּוחְגִנִּת םֶכיִגְרְקבּו ְּּּהַּת ףַתָכְבּו דצְּב ןעייי :הֶזְר הָש ןיכּו 'היְרְ
 = יּתְעַשוהְני ּויהְצּוחַהְילֶא הֶנָתַוא םֶתּוציִפַה רָשַא דַע תוָקָחַַהלְּכ
 = יִתֹמיִקֲהְו*ג :יהֵׂשָל הָש ןיַב יִּתְטפָשְו זבל דוָע הָנִיְיָהְתִאלְו יִנאצְל
 " יםָתַא הָעְרִי אּוָה" דוד יְִּבע תֶא ןֵהְתֶא הַעְרְו דָחֶא הער םהילֲע
 < יִדְבַעְו םיִהלאל םָהְל הָיְהֶא הֹוהְי יִנָאָו 4 :הערל יהל הָיָהְידאּוהְו
 םולש תיִרָּב "םֶהָל יִּתְרְכְו 5 :"יִּתְרַבִד הָוהי ינאי םֶכותב אישְנ ידו

 :יםיִרֲעיַּב וְנֶשַיְו חבל רָבְדִמְב ּוָבְשִיְו ץֶראַהְְִמ הַעְרְדהְיַח יִתּבְשַהְ

 ותעְּב םַשָגַה יִּתְדרוהְו 'הָבְרִּב ייִתָעְבִּג תביִבְסּו םֶתוא יתנו
 = ּהֶלּובִי ןֶתִּת ץרפסו ויְרּפ-תֶא הָדָׂשַה ץע תנו :ויהי הָכָרְב יִמָשּנ
 1 םֶלָע תוטמחתַא יִרָבָשַּב הֶוהְי יִנָאיִּכ ּועָדַיו חטבל םֶתָמְדַאדלע ּויָהְו

 ץֶרֲאָה תָיחו םיוגל ּוּב דוע והאל :םֶהְּב םיִדְבְעָה דיִמ םיִּתלַצַה
 = םשל עַטַמ םֶהָל יתמקַהו 99 :דיִרחְמ ןיאו חַטבְל ּובְׁשיְ םֶלָכאְת אָל

 = עֶר :םיוגה תַמְלכ דועּואְׂשִידאלְו ץֶרָאְּב בער יִפְסַא רוע יָא
 = :הָזהָי יגדא םָאְנ לֵאָרְׂשִי תיּב מע הָּמַהְויםתַא םָהיֵהְלָא הָהְי ינֲאי
 = ם:הוהְנ יָא םָאְנ םֶכיֵהָלֲא 'ינא םָּתֲא יםָרֲא יִתיעְרמ 'ןאצ יגאצ תאי
 | - 14 < 2185 6 6 רַהְבִו | * 69 'מְבּו ₪1 || < 1 לע 6 6 | 16 ** 416 6(%) |
 "16 684 רמשָא | < 1 6 Vצפ ראו | דד ** 6%*ג ןאצה ןִּתַאְו | 18 3 + םיִערָה
 < 66+ יִּכ | 0 5 41 6 6 | ל 1 c תסממ MSS האיִרְב | 21 =* 6 םתוציפה הָלֲחַּנַה-לכְו |

S+ inter arictem et arietem cf 17 | 23 a-a >6(&X), prb add || ° 1 c mlt MSS22  
add | 1c Q mltזמל pםֶהָל | 24 *= 6 01 דודו | *% >8 || 25 * 6 דודל | ? >6,  

 MSS Edd םיִרֲעיַּב א םיִרֹועְיַּב | 26 = cזזק ; קזקפ c( Vצפ) וּתֲעְּב םיִביֵבְר םָהָלֵ)
 = ל >6, ₪ 806 | 5 >6 | 27 >653 | 29 1 6 68 םולָש (עַטַמ), ג! קו םלָׁש |
 | בס * ₪1 6 68 | ל 1 6 6 | בז * /גז םתאו, >65 סנט 41 || * 6 'צ || < 61 6 6 |

 < %1 6 68 יִנָאְו 6 6 151155 694 -הוהי.

 הוקיע א
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 רהדלע ְּךיָנְּפ םיש םֶדָאְּב :רֶמאל יִלָא הָוהְודרְבְד יִהְיוי 8

 הֹוהָי 'ינדא רַמָא הָּכ ול ְּתְרמָאְו :ויָלֲע אָבָּנַהְו רעש
 ףילע יִדָי יִתיִטְנְו ריעׂש-רַה יִּדיֵלֲא יֵנְנַה
 םיִשֶא הָּבְרח ףיִרְע< :"הָמַשְמּו הָמֲמְׁש ְּךיִּתַתְנּו
 :הָוהְי יִנַאיִכ ָתְעַדְו הָנְהִת הָמְמְש הָּתַא

 בֶרַח .ידְְדלע ילֶאְרָשְוד ינְּבתֶש ירגתנ םֶלוע תביא ףָל תֹויֲה ןעימ
 םֶרְליִּכי הֹוהְי ינדא םאָנ יִנָאיח ןכָל* :ץק ןנע תַעְּב 'םֶריִא תעְּב
 :ּךַּפֶדְרִי םדְו "ָתאָנָש םד" אלמא ּדפְַרי םֶדַּבְשֶעֶא
 :'בָשְו רבע' ומ יִּתַרְכַהְו 'הָמְמׁשּו יהָמֲמְׁשְל ריִעׂש רֶה"תֶא יּתַתָנְז
 "יֵלְלַח ְךיָמיִפא"לָכְו ךיִתואיגְו ְךיָתועְבִנ 'וְָלַח יויָרָה"תֶאי יָתאָלִמּו
 :םֶהָב ּוְּפַי בָרָח

 יהָנְבְׂשיִת אֵל ְּףיֵרְעְו ךֶנֶתֶא םֶלוע "תוָמָמְש
 | :הָוהְי יָנֲאיכ 'םָּתְעַדיו

 הָנָיְהְת יָל תְּצְרֲאָה 'יִתְש-תֶּאְו םיוגה יִנָשִהיתֶא ףְרֶמַא ןעייפ
 "יתיִשָעְו הָוהָי *יִנדַא םָאְנ יִנָפדיַח ןָכְליי :הָיָה םָש הָנהִיַו יָהּוְנָשִריִו
 *םב יִּתְעַדּונְו - ְיָתָאְנְשִ הָתיִשָע רָשַא ְתֶא ָןְקְכּוי 'ִַּּפַאְּ
 ךיִתֹוצֲאנֵלְכ"תֶא יִּתעַמְׁ ּהָוהְי יִנָא יִּכ תעֶרְיוי ְַּטּפְׁשֲא רֶׁשֲאַּכ

 ֲתְרָמא רֶׁשֲ
 :הָכָכאָל נְּתִנ ּנָל 'הָמָמְׁש וירָמאַל לֵאָרְׂשִי יֵרָהֹלֲע

 :יִּתְעַמַׁש יִנֲא יםֶביִרְבִּד יִלָע םֶּתְרַתְעַהְו 'םֶכיִפְּב יִלָע וליְָנַתויצ
 -הֶשַעֶא הממ ץֶראָהלָּב מש הָוהְי *ינדַא רַמָא הָכ< ס

 s- =r ירל-הְׂשעֶ ןֵּכ הָמֲמְׁש-רֶׁשַא לע לֵאְרְׂשִי-תיֵּב תלחנל + תֲחֲמְׁשּכייצ :ְךל

 סק 35. 3 * >6%6 | *ג6 65 | < 16 6 יִלָע | 6 הָּמַׁשָנְו | 416 63 ע|
 5 + 6 ]6ז 1821; 11ג6ז (ע) רָגְסַתַו? 6 ספ 14 || * 6 תיִּב, ₪41 | * 6(--) + ס6אַש |
 86 6 | 6 < 41 616; 8(. אג₪) 'ךרי | "1 ָּתְמַׁשֲא םֶדְב 4224 6.6 | ל *1'ָמש

cf 3|=6 avepbrouc kali kryvn cf 2513603 | ל 1 6 16155 /מ הָמָשִמּו  
 8 55 >6 | * קזפ 16 6% םיִלְלֲח 64% ג ףיללח | g *1 < 636 תַמְמָש | *1 א
 הָנְבָשיִת צ6| prps (cf Vrs) 'שות 0 הָנְבושָת (ױSS הנבשת); 6-+-רוע | 6
 1 תַעַדְיַ | זס * >5839 prb dl | °* prb 11 cf* | = prb 1c Vrs ָהיִּתְׁשְרי
 1 ןיִּת-- || זז * 616 6 | * 16 693--ךְל | < 6ד ָךַתְביִאְּכ | 5% >%8(6) (1 ּףךתאנשמ) |
 <16 6 ףְב | 12 * קזט 16 6 לוק | * >6 41? || < >68 61? || %1 6 0 9(3?) וממש,
 %8 הָמַמַש | 3 *1 6 6 לדְנַּפַו | ל 16 6 ףךיִפְּב | =< >6, קזס 64 08
 םֶתּועְרַהְ | 14 5 41 6 6 || *ל ספ; 1 (תזקפ 61 153) רשַאדלע יִצְרַאְל ּךְתֶחְמְשְּכ

dl; dittogr = 14b.ןָּכ) הָמַמְׁש | 15 *= ? 



 804 לאקזחי 13—36,1

 ּהָלְּכ 'םֹוָרָאלכְו ריִעְׂשרַה הָיְהִת הָמְמְׁש
 פ  :הָנהְו יִנָאיִּכ 'ּועְדָיְו

 לֵאָרְׂשִי יֵרָה ַתְרַמֲאְו לֵאָרְׂשִי יֵרָהילֲא אָבְּנַה םֶדֶאֶב הֶּתִאְוי 6
 םכילע ביואה רַמָא ןעי הֹוהְי ינֹדֲא ֹרַמָא הָּכ :הָנהְיְרַבּד ּועָמש
 | הכ ּתְרַמֲאְו אָבְּבַה ןֶכְלפ ּונָל הָתְיָה השרומל םלוע תֹומְבּו חַאָה

 %1 זך

 = םֶבְתּוָהְל ביִבָסִמ 'םֶכְתֶא ףאָשְו תומש" עבו ןעי הָוהְי ינדא רַמֶ
 פ  םַעְדתַּבִדְו ןושל תַפָשַע יִלָעְתַו םיוגה תיִרָאְשִל הָׁשְרֹומ
 הָוהְי "יִנדַא רַמָאהְכ הָוהְי ."יִנדַאדרַבְּד ּועָמָש לֵאָרְׂשִי יֵרָה ןֶכָלי
 םיִרְעְלְו תומָמְׁשַה תוָבְרַחְל תֹויִאָגלְו יםיִקיִפֲאְָל תֹועְבָנלְו םיִרָהָל
 פ :ביִבָּסִמ רֶׁשֲא םִיוּנַה תיִרֲאְׁשִל געלְלּו יִזַבָל יָה רֶׁשֲא תֹובְזעַנַה

 = תיִרֲאְׁש-לע יּתְרּבד יִתָאְנַק שָאְּב אלא ּהָוהְי 'ינדַא רמָאהָּכ ןכְל
 תַחְמָשְּב השר םֶהָלי יִצְרַא -תֶאדּונְתַנ רֶׁשֲא אל םֹוָדֲא-לעְו םִיֹוּנַה

 -לע אָבְִה ןפל* ם :'ובל הָׁשְגִמ ןעֶמְל' שפג טָאשּב בל
 ורַמָא-הּכ תֹויָאַַלְ יםיִקיִפַאְל תֹועְבגלו םיִרָהָל ִּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי תַמדַא
 :םֶתאָשְג םיוג תל ןעֶי יִּתְרַּבִּד יִתָמֲחבּו יתֲאָנְקְב יִנְנַה הֹוהְי יינדַא

 1 אלא" יִדְיתֶא יִתאָשְנ יִנַא יהֹוהְי יִנדַא ּמָא הָכ" ןַכְל סט
 לַארׂשִ יִרָה םֶּתַאְו :ּואָשי םֶתְמְלב הָמַה ביִבָּסִמ םֶכָ רֶׁשֲא םיוגַה
 יּביפ :אֹובל וברק יּכ ילֶאְרְשי יִמַעיְל ואשת םֶכיִרפּו יונת יטָכְּנַע
 יִתיֵּבְרַהְופ :םָּתְעַרְזַנְו םָּתְדַבַעָנְו יםכילַא יִתיִנָפּ םֶכיֵלֲא ייִנְנַה
 :הָניִנָּבִּת תֹובְרֲחַהְו םיִרעַה ֹובְׁשְְ הל לַארְׂשִ תיִּב"לְּכ םֶדא םכילע
 םֶכְתֶא יִתְבָשּוהו יְרַפּו ּוְבְרְוי הַמָהְבּו םֶדֶא םכילע יִתיִּבְרַהְויי

 :הָוהְי יִנָאדיִּכ םָּתְעַדִיְו םֶכיִתְשאְרִמ :יתבטיהְו םֶכיִתומְדְקִּכ .
 םֶהְל יִתיִיַהְו 'ךּושריו לַארְׂשִ יִמַעְדִתֶא םֶרָא םָכילֲע יִּתְכַלּוהו
 ינדַא רַמָא הָפּי | פ :םֶלְּכַשל דֹוע "ףסות-אלְו הלחנל

 15 ל"ל 3? 'דָאְו | < 698 הָלָכְו | 1c 6 תעְו | ספ 36, ד *1 לע 6 6 | ל 8
cf359 | 3°1°Q1 cf 13,10; >6(%) | 6תַמְמַׁש  prbהָל 61 6 || 2 6 תומָמש 1 ' 

 art Tod dariuadeflvat VUuGg kai וגוף 6 ן? cf( 6. 7) םָתאָׂשְנ םֶתָמְלְּכ

 a4alc6)j 6s'Nb)|el?hab |g ia 6 jb 10mSS Edd QF ה"כ |
 e 6 sol nba, prb dlb2 cf8 || 4 crrp; prb 1 (cf= 4( בלו געלל | 6 3
 אלו | * 6 6 696 | ל ** >6, 8% 61 | 68 לע | 8 * 6 םֶכְבֶגְַע; תססחת 5
 ייפנע | <60 | = 6 koragdrera | 5 >6 | 0 ** 3 'נהְו ; יכ >6*א |
 ל-ל >84*6 || 5 6 'ִלַע | דס QMS לכ | 11 °° <6; 3067 | * ג םֶכָל 636 | 2 *%

 יִתְדלוהְו || * 1 6 68 םֶכ-- | <1 6 68 םֶתיִיַהְו || % 16 68 ּופְסּות
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 :תיִיה יג תֶלָּכְׁשִמּו ייִּתֶא םָרֶא תָלְבִא יִסֶכֶל םיִרָמִאי ןעָי הֹוהְי
 יָנֹדֲא םָאְנ רוע" ייִלְׁשַכְת אל יג דוע יִלָכאְתְראל םֶדֶא ןָכְל
 אל םיִמַע תַפְרֶחְו םיוגַה תַמְלּ רוע ייַלֲא עיַמְׁשֲא-אָלְוו :הָוהְי
 פ | :הְוהָי יִנדַא םָאְנ "דוע יִלָשְכַתִאָל ךיגו' דועדיאָשְת
 -לע םיִבְׁשְי לֵאָרְׂשִי תִיַּב םנָאְדְּבז :רמאל לא הָוהִיזרַבְד יהי
 הָתְיָה הָּרְנַה תֵאְמְָּ םתולילעבו םֶכְרְַּב ּהָתוא ּואָמַטינ םֶתְמְדַא
 -לע וכְפְׁש-רַׁשא םַָּה לעי ם םָהילע יִתָמֲח ךַפְׁשֲאְוי :יִנָפְל םָּכְרַד

 תִֹצְראְב ּורָנִיִנ םִגְּב םֶתוא ץיִפָאְנ יי ייִהּואְּמַט םֶהיִלּולְנְבּו ץֶרָאָה
 יםָׁש ואְּבירְׁשַאי םִיוּגַה-לֶא אובו :םיִּתְטַפְׁש םֶתוליִלָעְכְו םָּכְַדְּ
 :ּואצי ֹוצְרֲאַמּו הָּלֲא הוהי-ע יֹםָהל רַמָאּב יִשְדְק םַש-תֶא ּלְלֲחיו
 ואָּבְ"רָשַא םִיוגַּב לַארׂשִ תיִּב ּוהָלְלַח רשא יִשְדְק םש- -לַע לָמָחֶאְריי
 אל הֹוהְי יֵנֹדֲא רַמֲא הָּכ לֵאְרְׂשִ-תיבל רַמָא ןֿכל ס ֹוהַמָׁש

 םתְללַח רֶׁשֲא יִׁשְק"בשְלימַא יּכ לֶארְׂשִי תב הש יג 'םכְנעמְל
 םִיּונַּב לֶלִחְמִ לּולָנַה יִמְׁשתַא יִּתְשִּדקְויג :םׁש םֶתאָּב"רׁשֲא םִיגַּב
 *הֹוהְי יָנֹרֲא םָאָני הָוהְי ינא-יּכ םִיוּגַה ּועְדָיְו םֶכּותְּב  םּתְלַלִח רֶׁשֲא
 םֶכְתֶא יִּתְצַּבְקְו םיּוגַהְְִמ םֶכְתֶא יִּתְחְקְלו :יםָהיִניעְל יםֶכב יִשְדְקַהְּב
 םכילע יִּתְקַרָזו>פ :םֶכְתַמְרַא"לֶא םֶכְתֶא יִתאָבַהְו תוצאה לָּכמ
 רהָטַא םֶביִלּולַגְד לָּכמּ םֶכיִתואְמְמ לָכְמ םָּתְרַהְטּו םיִרֹוהְמ םימ
 יִתרָסהְ םֶכּבְרְקְּב ןֶתֶא הֵׁשְדח ַחּורְו ׁשדָח בל םֶכָל יִּתַתְנְופ :םֶכְתֶא
 ןִּתֶא יַחּורדתֶאְוּד :רֶשּב בל םֶכָל יִּתַתָנְו םכְרְְּבִמ ןְבֲאָה בלא
 :םתישעו ורֲמְׁשת יֵטָפְׁשִמּו כלת יקְחְּבִרָשַא 'תֶא יִתיִשָעְו יםֶכְּבְרְקְּ
 יִכְנָאְ םֶעְל יל םָתיִיָהְו םֶכיִתְבַאַל יִּתַתְ רֶׁשֲא ץֶראְּב םּתְבַׁשְו
 יִתאָרְקְו םֶכיִתוֶאְמְט לָּכִמ םֶכְתֶא יִתְעַשוָהְי :םיָהלאל םָכְל הָיָהֶא
 יָרּפ"תֶא יִתיֵּבְרִהְופ :בֵעָר םכילע אא ותא יִתיִּבְרַהְו ןנףהלֶא

 בַעְר תַפְרֶח 'דוע .וחְקַת יאָל רֶׁשֲא ןעמלי הָדָשַה תֶבּגְתּו ץעֶה
 םיבוטדאְל רָשַא םֶכיִלְלַעַמּו םיִעְרַה םֶביִכְרַּדתֶא יםֶּתְרַכְזּויי :םִיגַּב
 זיו םֶרָמָא 68 j* on | < 16 א טז qa 0 ףייזג | 4 16 א צמ
 ףיוגו, 0 ךייוגו | : 0 יִלָּכָשְת | 15 * 1 ךילע 6 6 | ל-ל 41 6 6 ו זבל 6 ז4ל) |
 18 *-* >656(%), ids add | 19 53 םֶרֶזֶאְו | 20 * 1 6 תסתמ 155 /זפ גאבְיו |
 ל-ל >8, ft a1 | = 1? c 6 םֶרָמָאְּב | כז ₪5 < 66 םֶהיִלָע | 22 * 61 6 686 |

etnonn MSS D— |6°#<*~ םָהָב | * 8 (x); add | * nonn MSSל 6 םֶכָל | 23  
 24 °° 1 prb c nonn MSS א 'ראהְןִמ | 26 6 6צ שוא | 27 * 60 26 | " קזט 61

 = 6 | * 36% + םֶתֶא | 40 *-* 3 01 אלו | ל >6ל (9"ֶא) | בז * 8
 +םֶש.



 806 לאקוחי | 37,10—36,32

 = םֶכְנְעַמְל אל* ::םֶכיֵתְבַעֹוּת לעָו םֶכיֵתְנֹוע לע םֶכיִנְפִּב םֶתְטְקְנ
 - תיִּב 'םֶכיִכְרדִמ מְלָּכַהְו ּושוָּב םֶכְל עַדָוי הֶוהְי ינֹרֲא םִאָנ הָשעְיִנא
 | לֶּכִמ םֶכְתֶא יִרֲהְמ םֹויְּב הָוהְי יֶנדַא רַמָא הָּכפ פ לָאְרְשי
 הַמְׁשְנַה ץֶרָאָהְוצ :תֹוְבְרֲחָה ּונְבנְו םיִרֲעֲה-תֶא יִּתְבַׁשֹוְהְו םֶכיִתּונֹוֲ
 ץֶרֲאָה ּורְמָאְו5 :רבועדלָּכ וגיִעְל הָמֶמָש הָתְיָה רֶׁשֲא תַחּת דָבְעּת
 = .תֹסְָהנַהְו תומשְנִהְו תֹוָברֲחַה םיִרְעָהְר ןְדע"ןנְּכ הָתיֲה הָמׁשְַה ולה
 = יִנָאויִּפ םֶכיִתוְביִבְס וראשי רשא םיוגַה ּוָעְרָיו ּובָׁשִי תוִרּוצְּב
 :יִתיִׂשעְ יִּתְרַּבְּד הֹוהְי יִנֲא הַמׁשנַה יִּתָעַטְנ תוסְרַהְּנַה יִתיִנָּב הָוהְי

 | לֶאְרשידתיבל ׁשֶרְּרִא תאְז דוע הֹוהָי נא רַמֲא הכה  פ
 | :BOA ןאָצְּכ םיִׁשָדק ןאצּכ :םָרֶא ןאֹצּכ םָתֹא הָּבְרַא םֶהָל תושעל
 -יּכ ּועְדְיְו םָדֶא ןאצ תוָאְלְמ תּובְרָחֶה םיִרָעַה הָניִיָהִת ןּב הילעומְּב
 פ  והָוהְי נא

 = ךֹותְּב יִנֲחיִנְנ יהָוהְי יֵתּורְב ינָאיצמנ הָוהְי"דִי יֲִע יהָתְיָהי 7
 ביָבָס וביִבְס םַהיִלֲע יֵנְריֲִעַהְו :'תֹוִמְצִע הֶאַלְמ איָהְו הָעְקּבַה
 רָמאָיַי :דֶאְמ תוָשָבָי 'הָּגַהְו יהָעְסִּבַה נֶפלעי דאָמ תָּּבַר הּנִהְו
 הָתַא הָוהְי ירא רמאו הָלֶאָה תּומְצַעָה הָניִיְחְתַה םֶדָמְַּב ילא
 םֶהיִלא ָּתְרַמִאְו הָלֶאָה תומָצְעַהְלַע אָבָּנַה יֵלֲא רָמאַוצ ָתְעָר
 הָוהְי ינרא רַמֲא הַכפ ס  :הָהְירַבִד ּועְמָש תושַבִיַה תומְצַעה
 םָכיֵלֲע יִּתַתְנְו :יסָתיִיַחְ חור םֶכָב איבמ יא הָּגַה הָלֶאָה תֹומְצעל
 ַחֹור םֶכְב יִּתַתָנְו רוע םֶכילְע יִּתְמְרְקְו רָשְּב םכיֵלע יתלעהו םיִדיִ
 לויה ייתיּוִצ רֶׁשֲאַּכ יִתאֵּבִנְוז :הָוהְי יִנאְ-יִּכ םָּתְעַדיִו םָתיִיְחְו
 יִתיִאְרְוé :ֹומָצע לא םַצַע "תומָצע ברקת ׁשעֹד-הָּנִהְו יֵאָבָנַהְּכ
 ַחּורְו .הלעמלמ רוע םהילע םרקיו הָלָע רַשְבּו םיִדְּג םֶהיִלְעְדהְנהְ

 ּתרמָאְו םָאְרִב אבָנַה תורה" אָבְּנה ילֶא רֶמאָּופ ְֲּב ןיא
 יחְפּו 'ִחּורָה יִאָּב תוחור עּבְראְמ הָּוהְי 'ינדַאו רָמֶאהְּכ ַחּורָה"לֲא
 תּורָה םֶהָב אֹובּתַוינָנצ רֶׁשֲאכ יֵתאָּבַנַהְוַפ :יוְָחיְו הָלֶאָה םיגּורַהּב

  3)6 viis v) malis ef non moriemini | 33 prb dl cf 6ל | 8> 5 32

  || 8'טגו | 37 6133 | 6 3ָל, ז * 68 יִהְּתו 68% 6 || 5> 35 || (?6°)
 ; | "<6םֶדא תומצע || 2 = 8 ְקָּבַּב  | ¢ i Vrs, prb 61 | 164 )6%--( 6חורב
 ,3 | 3dlc6 | 4 nonn MSS 6™S5 S$? + Dl 5 *dlc6 |” 6D'שביו

prb 1 | 66 יִחּור | 7 * 355 6430 יִנּוַצ | ? 'ק <6 )6"%, dl || " 5 
 'ִנהְּב | %1 הָנְבְר-- | < 22155 6 'ִעָה | 8 1 6 586 םרקיו | 9 *16 6 לע| ל

 6 6 | 5 >65; (6%%) || % 211155 ּגיַחְו | זס * קזן 'ִּבֶנְו
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 למאי  :דאָמ רָאְמ לג 'ליח םֶהיִלְנְרִ"לַע ּודָמעיו ּויַחַַנ |
 םיִרָמָא "הגה הָּמַה לֶאְרְשְו תיִבלְּכ הָלֵאָה תֹומְצַעָה םֶנָאְְּב לא
 ָּתְרַמִאְו אָבְּנַה ןכְלי> :ּונָל ּונְרזְננ ּונָתְוקִת יהָדְבָאְו ּוניַתֹומְצִע ּוָשְבָי
 יִתיֵלעֶהְו םָכיֵתֹוְרְבְקתֶא תפ ינָא ּהָּגַה הוה נא למָא-הפ 'םָהיִלַא
 םָּתְעַדִיִו יי :לֶאְרְשי תמְדאדלֶא םֶכְתֶא יתאבהְו "יִמַע םֶכיִתְיְרְבִקִמ םֶכְתא
 םֶביִתוְרְבְקִמ םֶכְתֶא יתולַעהְב םֶכיֵתרְבְק"תֶא יחְתָפְּב הָוהְי יִנֲאיַּכ
 םָכְתַמְדַא-לַע םֶכְתֶא יִּתְחַּנַהְו םֶתיִיִחְו םֶכְב יַחּור יִּתַתָנְו :"יַמַע
 פ | :הָוהְידְְנ יִתיִשָעְו יִּתְרּבִד הָוהְי יִנַא יִּכ םָתְעַדיִ
 ידָחֶא ץע ףלדחק םֶדָאְב יהתַאְוי :רמאל לא הוהְי"רַבְד יהי 5
 בֹוָתְכּו ידָחֶא ץע "חקַלּו 'ורבח לֵאְרְִׂ נבל הוהיל ויִלָע בָתְכּו

 םַמִא בֶרקְוי "וָרְבְח לֵאָרְׂשִי תיִּבדיִלְכְו ביֹרְפֲא ץע' הויל ויל |

 וָרמאְו "רשאכו * יב םיִדָחַאל וקו 'דָחֶא על ךל" דָחָאלֶא ךָחֶא
 םֶהָלַא רּבַדיפ :יָּדָל הָלֲא-הָמ ּונָל דיִּנתאֹוְלֲה יֵרְמאָל ְּךמַע יִנְּב ְךיִלַא

 םִיַרְפֲאדִיְּב רֶׁשֲא ףסֹוי ץעזתָא חק יִנֲא ּהָּנַה הָוהְי "ינדא ָּמָאְהְּ |
 םֶתיִשַעַ :הָּוהְי ץעְדתֶא וילָע" םַתוא יּתַתַנְו 'ֹוָרְבֲח לֵאָרְׂשִ יֵטְבׁשְו
 'םהילע בָּתְבִּתירְׁשַא יםיֵצֲעָה ּויָהְו>ס ידי דָחֶא ּויְָו דַחֶא ץעל
 הקל ינַא הֵּנַה הוה ינדא רַמֲא-הכ םֶהְלא רָּבְדְוי :םֶהיִניִעְל ריב
 ביִבָּסִמ םָתא יֵּתְצַּבִקְ םשּוכלה רֶׁשֲא םִיּוּנַה ןיֵּבִמ לֶאְרְשי יִנָּבִתֶא
 ץֶרֶמְּב דָחֶא יוגל םֶתא יִתיִׂשְֲו> :םָתָמְדֲא-לָא םָתֹוא יִתאֵבֲהְו
 יִנָשְל לוע"יהיְהְ אָלְו למל םלכְל הֶיְהִי דָחֶא יֶָּלַמ לֶאְרשי יִרָהְּב |
 דוע ּואָמַטְי אלו :*דוָע תֹוכלממ יִתְשל דוע ּוצֲחִי-אָלְו םיוג |
 לָּכְמ םָתא יִתְעָשוהְ יסָהיִעָשִּפ לכבּו תיק ם םָהיֵללְנְּב |

 יִנָאו םעָל ילווה םֶתוא יִּתְרַהַטְו םֶהָב ּוָאְטַח רשַא ' םֵהיֵתְבְׁשֹומ
 הָיְהִי ידָחֶא הָעורְו םהילֲע יףלמ = דְוָר יִּדְבַעְו :םיהלאל םֶהָל הָיְהֶא

 #ro » 6 ouvarwh || °° 6S דאָמ בר0) | rr * 6 הָמַהְו 6( 39; קזקפ םָּנִה |
 ל 1 6 666 'בא | 12 * >6% (6%8) | * ₪1 6 6 | < 41 6 3)568 | דב *- 6 יִתְולַעַהְל

prbא ורָבַח || %  Vrs;יִמע תֹּורָבְּקַהַמ | * >6 | ל >6; ₪ 1 || * ס וויָרָבַח 6  
 1 6 6 ףל חקו | < 16 34 6( 6 רַחֶא || 71 כצמ 306 | < 6 זאפ ו לכלו | 17 **>3
 ₪ 61; 6 = 41 -- םֶרְסָאָל | * >6 ; ₪16 3 דָחֶא ץַעְל | 18 * םזפ | 6 6 'אכ הָיָהְו |

 ל >68 || < >8 | דפ * 6 6 6 || ל ס וויָרָבַח | 5% ןילע >8; ו c 6 הדוהי ץעדלע | |
 5 6 הָדּוהְי דָיְּב דחא ץעל ּויָהְוו prמ sic 1 | 20 ** 3 םיצעהו | * 3+-חק |
 22 * 6 יִצְרַאְּב | ל 6 א. id( 4pwv 24 = איִׂשָנַ) | <(, d1| * 0 Vrs יהו[
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 808 לאקוחי 38,12—37,25

 = "לע ּובְׁשִיְוופ :םתֹוא ּוׂשֲעְו ּוְרְמָשִי יֵתּקַחְו וכלי יִטְּפָשָמְבּו םֶלָכְל
 . ּובְׁשְ יטְכיֵתֹובֲא ּהָבובְִׁי רֶׁשֲא בְקעיל ִּדְבַעְל יִּתַתְנ רשא .ץֶרְאִה
 art איִשְנ יִדבע דֶוָדְ יםלוע-דע םָהיֵנְב ינְבּו םָמיִנְבּו הָּמַה ָהיֶלָע
 = םיּתַתְנּוי יםָתֹוא הָיהִי םָלֹוע תיְִּב םולְׁש תיֵרְּב םֵהְל יִּתַרְכו :םלּועל
 ינכְׁשִמ הָיָהְוז :םלועל םֶכֹותְּב יׁשְדְקִמתֶא יִּתַתָנְו "םֶתוא יִתיִּבְרַהְו
 | יָת םוגַה עדי :םעל יִלּויְהִי הָמְָ םיהלאל םֶהָל יִתיִיֲהְו םהילע
 | פ  :םֶלועָל םֶכותְּב ישִּקמ תֹויָהְּב לֶאְרָשְיתֶא שָּדְקִמ הוה יִנָא

 < וגילֶא יִנְפ םיִש םֶרָאְְְּב :רמאל יִלָא הָוהְידרבְד יהָיַני 8
 - הָּכ ָּתְרַמָאְו :ויִלע אָבְּנהְו לָבִתו ּךָשִמ שאר איִשְנ ינּונְמַה ץֶרֶא"
 = יבש" :לָבָתְו ּךָשמ שאר איִשְנ גוג יא יִנְנַה הָוהְי ינֹדֲא רַמָא
 = םיִשְרַפּו םיִסּוס ליחלְּכתֶאְ ַתוא יִתאַצוֶהְו יייֲחלְּב םיִחַח יִּתַתָנְו
 1 :יִמְלְּכ 'תובְרח יִשפְת ןֹנֶמ הָנצי בֶר לה םלָּ יפולָבַמ יִשְבְ
 | תיִּב ָהיִפַנאלָכו רַמָּג :'עבוכו ןגמ יל ימַּתֶא טופו ׁשְּּכ םֶר5ָּ
 | ןֹּכִהז וְּדָּתַא םיִּבר םיִמע ויפנַאהילְּכ-תֶאְ ןופַצ ייִתְּכְרִי הָמְרנּוּת
 = רָמָשָמְל 'םֶהְל תיִיָהְו יל םיֶלָהקִַה יב הָּתַא יל ןְכָהְוי
 = תַבְבּוׁשְמוץְרַא"ילָאואֹובְּ םיִנָשַה יתיִרְחֶאְּב דקֶפִּת םיִַּר םיִמִמ*
 | הָּבְרַחְל ּיָהרַׁשא לֵאָרְׂשִי יֵרָה לַעי םיִּבַר םיִמַעִמ תָצּבְקִמ יבָרֲחַמ
 = האש תילו ב חַטְבְל ּובָשִיְו "הֶאְצּוה םיִמַעְמ איִהְו דיִמָּת
 = םיִּבַר םיִמַעְו .ףיַפגַאלְכְ הָּתַא 'הָיִהִּת ץֶרֲאָה תּוּפַכְל ןְנְעַּכ יאֹובָת
 = םיִרָבְד ולעי אּוּהַה םֹויַּבו הָיָהְו הוה ינדַא רַמָא הכוס ס :ָּדָתֹוא
 = תוזְרּפ ץֶרָא-לע הלא ּתְרַמָאְויי :הָעְר תֶבָשַחִמ ָּתְבָשְחְו ךָבָבְללַ
 = ַחיִרְבּו הָמוח ןיִאְּב םיִבָשי םֶלָּ חַטְבל יִבְשי םיִטָקְׂשַהי אובָא
 = תּוָבְרחְלַע "ְָי ביִשָחְל זּב זבַלְו ללש לשלי :םֶהְל ןיא םִיָתְלְדּו
 = רּוּבטלע יֵבְׁשי ינקו הָנָקִמ תשע םִיוגִמ ףפֲאַמ םעילָאְו תובְׁשּונ

fhע יי  

 | 25 *1 6 68 םֶה-- | *ל >6 || 26 * ]1 םֶּתִא | ל-ל >60%), ₪ 6 65 01 םיתתנו
 = ₪1? 'עטנו | 27 65 םֶהְּב | 6ק 38, 2 *1 6 115 6 לע | ** 6 או, 5 'א"לעו
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 לֶלְׁשְלֲה ּףַל ּוָרְמאי יָהיִריִפְּכ"לָכְו שיֵׁשְרַת "ירֲחְסְו ןֶרְּו אָבְׁשיצ ץֶרָאָה |
 תַחְְל בָּהְז ףַסָּבו תאשל להק תְלַהָקַה זֶּב זָבָלַה אָב הָּתַא לֶלָש
 תְרמֲאְו אב אֵבּנַה כלי סם :ילדָג לָלָׁש ללׁשְל ינקו הָנָקִמ .

 לֵאְרְׂשִ ימַע תָבָשְּ אּוהַה םִייַּבואֹולַה הָוהְי "ינדַא רַמָא הָּכ גונְל <
 םיִּבַר םיּמעֶ הֶתַא ןוֿפצ יֵתְּכְרִִמ ךְמוְקַמִמ ָתאַבּוי5 עת .תַטַבְ
 יִמַעְלַע תיִלָעְוי :בָר ליחו לודָנ לֵהָק םֶלְכ םיִסּוס יֵבָכְר ְּךָּתַא
 ךיִתואיִבַהְו "הָיְהִּת םיִמּיַה תיִרֲחֲאְּב ץֶרֲאָה תסַכ נע לארי

 :ינוְּג םהיגיעל ךב יִשְְקהְּב יַתא 'םיוגַה תַעַּד ןעמל יצרַא-לע |
 םיִּנומְדְק םיִמָיְּב יִתְרַפדרְׁשַא le יהוהְי יִנֹרֲא רֿמָא-הָּכז
 ָּךַתֶא איִבְהְל 'םיִנָש םֶהָה םיִמָיַּב םיִאַּבִנַה לַאָרְׁשִ יֵאיִבְנ יִדָבַע דב
 לֶאְרֶשי תַמְדֲא-לע ל אוּב םּויָּב אּוהַה םויַּבו הָיָהְו :םֶהיִלְ

 .יִתְרְבְעׁשֲאְב יֵתֶאְנקְבּופ :'יִפֲאְּב יִתְמַח 'הֶלעִת הָוהְי ינדַא סָאְנ
 :לֵאָרְׂשִי תַמְרַא לע לוג שעְר הָיְהְי אּוּהַה םויּבּו אלדםא יּתְרַּבִ
 שָמְרָהילָכְו הָרָשַה תֶיַחְו םִיַמְׁשַה ףֹועְו םִיַה גָד יֵנפַמ ּושעְרְוי
 םיִרָהָה ּוֵסְרָהְגְו הָמְדֲאָה ינְּילע רֶׁשֲא םָדֶאָה לכָו הָמְרֲאָה-לַע ׁשַמרָה
 "לָבְל" ויָלָע יִתאָּרָקְויי :לּוּפּת ץְרָאְל הָמֹוחלָכְו תוגְרְדַמַה ּולְּפָנְו
 יִתְמַּפָשְנְו :הָיִהִּת ויִחָפְּב שיא בֶרֶח הָוהְי 'ינדַא םִאְנ יבָרָח יֵרָה
 רימָמַא תיִלְפנְו ׁשֵא שיִבָנלא יִנָבַאְו ףטוש םֶשֶגְו םֶדְבּו רָבְדַּב ותא
 יִּתְׁשּדקִתַהְו יָת ְתָהְוי :וְּתַא רֶׁשֲא םיִּבַר םיַמֲעדלעְ ויַֿפנַא-לעֶ ויִלָע |

 הָּתַאְוו 39 ס :הָוהְי יִנָאדיִּכ ּועְדיְו םיָּבַר םיוג יניעל יִּתְעַדונְו
 יביא יִנָנַה הָוהי יינרַא רַמָא הּכ ָּתְרַמָאְ גוגלַע אָבָּנַה םֶדָאְְ
 ךיתילעהו יאש יִיְִּבַבְׁשְו :לבְתְ ִּךָשִמ שאר איִשְנ גוג
 דיִמ ךּתשק יִתיִּכַהְוי :לֵאָרְׂשִי יֵרָה-לַע ךִתואְבַהְו ןיִפָצ יִתְּכְרִימ
 הָּתַא לֹוֿפִּת לֵאָרְׂשִי יִרָה- לע :ליֿפַא נימי ךיִמ ְּךיִצֲחְו ְךְלאמְׂש
 הָרָׂשַה 'ִתיַחְו ףנְּכילְּכ רֹוּפִצ טיֵעְל יִּדָּתַא רֶׁשֲא יםיֵמֲעָו ְיַפנַאלָכְו

 ירא םֶאָּב יִתְרַּבַד יגא יב לּפִת הָדָשַה נילי :הָלְכאלְךיּתתָנ
 13 * קזקצ ָהיִרֲחֹסו | ל cזזק; קזל 1 ָהיֶנעֶנְּכ c Je( 23,9), ג1 ָהיֶלָכְר; 6 ָהיְרֶפּב

  | 15 <68 | 16 * >; 8רַעָּמ  | 14 * ₪ 6 6 | *1 6 6)א66>  || 6> < || 36 (6
 * | שאו | ל 3185 6 'גהלָּכ | < ₪1 6 608) 3 | דד * 6+ גוגל(=-)

 | הָלָאָה םיִנָשְבּו | 18 * 36 קֶלְרִּת  vel dl vel lc 3הָּתִא | < 6 שו. ₪
b <6 080, 61 | 20 36 תולְְּנָמַה | 21 ** prps c 6 ְהָדְרַחלָכ | 466] | 
Cp 39. 1 * dl c 6] °1 yay c 6 | 2 *? 6 4: ּו ? ףךיִּתְבָשַמ | Pcrrp?e | 

 |  cf 620 | 3 <> | 4 * mlt MSS $+ | » 6+ bo8igovratְךיִתאַצֹוה|
 . lsace'תֶלּו, 56+ 1; 2155 6 'חילכו 86 <
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 יִנֲאיְּכ ֵּעדְָו חטָבָל םֲִאָה יִבְׁשיְּו גֹונְמְּב שָאריִּתְחְלשְו< :הָוהְ
 - "תֶא לֶתַאאָלְו לֶּאְרָשְי מע .ךותּב עידוא יִשְדְק םֶש-תֶאְוז :הָוהְי
 = הָגִהי ילֶאְרְשְיְּב שודק הֶוהְי יִנָאְ-יִּכ םִיוגַה ּועְרָיְו דוע ישדק"םש
 ] ּואָצְיַ :יִּתְרַּבִּד רֶׁשֲא םִיַה אּוָה הָוהְי יִנדַא םֶאְנ 'הָתִיָהְנְו ּהָאְב
 / תֶשָקְּ יהָּנַצְו ןְגַמּ קׁשֹנְּב יוקישהל ּורעֶבּוי לֵאָרְׂשִי ירעו יבשי
 = ּואָשיאְלְוי :םינש עבש שא םַהְב ּורָעְבּו חַמְרּו דָי לָקמְבּו םיִצַחְבּו
 = ּוללָשַו שא"ורעבי קשָגב יכ םיִָעיהְמ ובתי אָלְו ָרָשַהְִמ םיצע
 = הָיָהְיי ס :הוהְי ָנֲֹא םָאְנ םֶהיִזְוְבתֶא ּוזְְבּו םֶהיִלְלְש-תֶא
 תַמְדִק 'םיִרְבְלָה יג לֵאָרְְּב רָבָק יםָׁשםֹוקְמוגֹונל ןָּתֶא אוהה סיב
 הֹנֹומֲה"לָּכתֶאְו גוג-תֶא םָׁש ּורְבָקָו יםיִרְבְעָה-תֶא איִה תָמְסחְו" םָיַה
 | ץֶרָאָה"תֶא רהט ןעַמְל לֵאָרְׂשִי תיֵּ םּורָבְקּוי :גוָג ןומַה איג ואָרְקְו
 < יִדְבְּבַה 'םֹוָנ םשל םֶהָל הָיָהְו ץֶרֶאָה םַעְדלָּכ *ּורָבְקְוי :םיִשְדַח הָעְבש
 = "םיִרָּבְקִמ ץֶרָאַּב םיִרְבְ ליב יַמָת יִשְנַאְני :הָוהְי ףָנֹרֲא םָאנ
 -הָעָבְׁש הָצְקִמ ּהָרהַטְל ץֶרָאָה נפל םיִרְתֹונַה-תֶא םיִרָבְָהתֶא
 הָנָבּו םָרָא םֶצָע הֶאְרְו ץֶראְּב םיִרָבְעָה ּורָבַעְו5 ּורְקְתַי םיִׁשָרֲח

 1 -םש םגו"ו6 ג מַה איגלֶא םיִּבַקְמַה ותא ּורבק דע ןויע ולְֶ
 ינֹדֲאורַמָא-הּכי םָָאדןְב הָּתַאְול ס :ץֶרָאה ּוָרֲהְמְו יהָנֹומֲה רי
 ּופְסַאָה ּואֹבְו ּוצבַקהה הָדָשַה תיַח לְכָל ףנָּ" לָּ רופָצל ר רֹמֲא יהוהְי
 לארי יָרָה לע לודָּנ חַבָ טל חבו יָנַא רֶׁשֲא יֵחְבְז-לע ביִבָּסִמ
 | יִאיִשְנְ"ַדְ ולכאת םיִרובנ רשי :םָּר םֶתיִתְׁשּו רֵׁׂשְּב םתלכאו

 לכ ןׁשְב יֵאיִרְמי םיִרְּפ םידּותַעְו םיִרְּכ םיִליִא ּותְשִּת ץֶרֲאָה
 יִּתְחבְזרֶׁשֲא יָחְבנמ ןֹוִרְכִׁשְל םָּד םֶתיֵתְׁשּו הָעְבׂשִל בֶכֲח"םָּתְלַכַאיפ
 הָמְחְלַמ שיִאדלָכְו רּוּבִנ יבָכָרְו סוס יִנֲחְלְׁש-לַע םָּתְעַבְׂשּו>פ :םֶכָל
 דתֶא םיוּגַהלָכ וִאָרְו םִיונּב יִדּובְּכ"תֶא יִּתתָנְוז :הוהְי ייֵנרֲא םָאְנ

 לֵאְרְׂשִי תִיַּב ּועְדיְו= םָהָב יִּתְמְׂשרְׁשַא יִדָיתֶאְו יִתיִשָע רֶׁשֲא יֵטַּפְׁשִמ

 כ יםײג וי :הָאלָהְו אהה םפה"ןמ םָתיתלֲא הָהְ יג יכ
 : 6 6ֹונּב | 7 = (85S 6\205A ‘W "דק || 8 = ?; e קזfrt cr םֹויַה אוה אָב
 sed 60 65 |- ף9 ** קנס 1 6 5 שֶא 'בו | ל ₪1 6 68 nm’); prps 'Jn ץעו |

cfיִרָבֵעָה | = ?; קזפ איִגַהתֶא ּומְסַחְו D ro dl c 6 || rr * 6b DW || ° ?; prps 
prps65 || ב * 1 6 65 םּורָבְקּו | ל 1 6 8 "ב | 6 1 6 3 | 14 * 6 רבקל;  

 רקַחל (צ6ו םיִרְקַחְמ) | 6 41 6 65 | 16 = שפ; קז6: 81 זנומָה רַמְגְו 1 ּורְבְקְו
 ונומַהילּ DW cfr | 17 "75 ₪6 6 5 טפס ק0% הדשה; 41 ינדא 6 6 | 18 ** 6
 םיִאיִרִמ | 20 * 6 בָכרְו + 8 || * 41 6 6 | 21 6 םֶכָּב , קזן5 ג'גֶּב | 23 * 6

 'נה"לָּב



 ו
39,24—40,7 EZECHIEL 8110 

 םֶהָמ נפ רֵּתְסַאְו יִּבּולֲעָמ רֶׁשֲא לע לֵאָרְׂשִי-תיִב ּולְנ םנועב |
 םֶהיִעָשָפְכ םֶתֶאָמְטמְּכ4 :םֶלּ בֵרֲחַב לפיו םֶהיֵרְצ ךיִּב םָנְּתֶאְו

 הוי נא מא הֵּכ ןכליפ ס :םָהמ נפ רֶתְסָו םָהא יִתישֲע
 יָתאַּגִקְו לֵאָרְׂשִי תיֵּב"ֹלְּכ יִּתְמִחְרְו בֶקָעַ יתיִבָש-תֶא ביִׁשָא הָּתַע
 ייבּולַעָמ רֶׁשֲא םָלֲעַמלָּכ"תֶאְו 'םֶתָמְלִּכ"תֶא ישנו :יִׁשְדְק םֵׁשְל
 ךןמ םֶתּוא .יִבְבושְּב :דיִרֲחְמ ןיִאְו חטָבְל םָתָמְדַא-לע םָּתְבׁשְב
 םִיּוגַה יָניֵעְל םֶב יִּתְׁשִּקַנְו יםָהיֵבְיא תֹוצְרַאְמ םָתא יִּתְצַבקְ םיּמֲעָה
 םווּגַהְלֶא םֶתִא יָתלְנַהְּב םֶהיֵהְלֲא הָוהְי יג יִּכ ודנו :'םיִּבַר
 ריִּתְסַאאָלְויפ :יַׁש םָהֵמ דֹוע ריִתֹוא-אָלְו םָתָמְדַא-לֶא םִיִּתְסַּנַכְו

 ינֲֹא םֶאְנ לֵאָרְשִי תוָּבד 6 יִחּורתֶא יִּתְכַפָש רש םֶהָמ יִנָּפ דוע |
 פ :הְוהְי

 רוָשָעַּב 'הָנָשַה שארְּב' נְתּולגְל הָנָש ׁשֵמֲחְו םיִרְׂשֲעְּבֹיו 0
 םּויַהוםָצֲעְּב ריִעָה הָתְּכִה רֶׁשֲא רחַא הָנש הֵרְׂשֲע עַּבְרַאַּב שדחל
 םיִהלֲא תואְרְמְּבי :'הָמֶש יתא אָבּו הוהְי-דִי לע הֵתְיָה הו

 -הָנְבַמּכ וילַעְ דֹאָמ ַהֹבְנ רַהילָא יִנָחיִנִיַו לֵאָרְשִ ץֶרָא-לָא ייָנֲאיִבָה |
 יתֶׁשֹחְ הֶאְרַמְּכ ּהַאְרַמ שיאדהַּנַהְו הָמָש יתוא *איִבִיַוי :'בֶנָּנִמ רע |
 ילֶא רבדיו< :רעָשּב דָמֹע אּוְהְו 'הָּדִמַה הנְקּו ודָיְּב םיִּתְָּפליִתּפּו |
 -רֶׁשֲא לָכְל בל םיִשו עמ ְיִנְזָאָבּו ףיִניֵעְב הֶאְר םדֲאְְּב שיִאָה |

 -לָכי'תֶא דגי הָנָה יהָתאַבְה הָבְתוֲאְרַה ןעמל יִּכ ְךּוא הָאט נא
 ץּותַמ הָמֹוח הֵּגַהְופ :לֵאָרְׂשִי תיֵבְל הָאֹר הָּתַארׁשַא |
 חַפֹטְו הָּמֲאָּב תֹוָמֲא-שַׁש הָּרַמַה הָנָק ׁשיִאָה דיָבּו ביָבָס וביָבָס תִיַּבל |
 *אזביו 6 :דָחֶא הָנָק יֹהָמֹּוקְו דָחֶא הָנָק ןְנְנִּבַה ברייתא דָמַיַו <

 ףֶסתֶאודָמָיַ יותלעֶמְּב ילַעיַו הָמיִדְהַה ּךְרָד ויְנָּפ רשא 'רע יבַעָש"לֶא
 הָנְק אָּפַהְו :'בחְר דָחֶא הנק דָחֶא ףס תֶאְו יבָחר דָחֶא הָנְק רַעָשַה

  | P>6; ftlby | 26 * nonn MSS Q Vrsםֶּתֶא | 25 *0 תובש 1 24
  )16+ 50,21( || * <6 | 27 * 6ואשנו 8+1 א ּושנְו || * 3 .לָּכ"לָּכ א קזקפ םֲתְרְמ"לַּכ

  61 6 S | ag prbםיזגה | * 46 66 | 288 יתיִלְגַה | ל-ל >6 (8), 6+ דוע
  | > 616 63 | 2 * 16 4'א ןעי | ספ 40, ז * 6-+-יִהִיַו | ל 6 ןושאְרַּב 64 6

 א9* 'אובה || ל ג לע 6 6 | < 16 6 דָגֶנָמ זק יִדְגָנִמ | 4 * אז אוביו | ל
 רמו, fre] | = 6+ oriAgovros (7p?) || 4 SAAORUA (3%%) + 1דָיּב | 4 5 3 שש;
 | 5 6 6 ָתאָב | ** 6 ָּתְדּגַהְו | 5 * 61 'ר ןיְנָּבַהתֶא 4 6 || * 63 ותָמזקְו
 frt 1 || 6 * prps יִנֵאיִבֵיַו | "1 6 686 'שַה | < >6, םזפ 61 | %16 6(=-) תּולָעַמְּב

 עַבָשְ; 0 ויְמ-- | * <6 | ff alc 6, dittogr (S רתַא(.
*52 



  408—alלאקזחי 812

 = רַעַׁשַה ףָמְו 'תֹומַא יׁשֵמָח םיִאְּתַה ןיִבּו בַחֹר ּדֶחֶא הָנָקְוְךֶרֹא דָחֶא
ָ -רעָשה םֶלֶאדתֶא דָמלַו* :דָחֶא הָנָק תִיַּבַהַמ רעָשַה "םֶלּוא לֵצֲאַמ

 
 = "וֶליִאְו תומא הָנֹמׁש רַעְׁשַה .םלֶאתֶא רָמֹיופ דָחֶא הנק תִיָּבַהַמ
 . יםיִלָּקַה רד רַעָשַה יִאָתְווס :יתִיְּבַהִמ רַעְּׁשַה םֶלֲא תֹוָמַא םִיַּתְׁש
 | םליאל תֶחא הּדִמּו םָּתְׁשְלְׁשִל תַחַא הָּדִמ הּפְמ הׁשלְׁש הֹפִמ השלש
 - רעָשַה ךְרֶא תומא רשע רעְׁשַה-חַתַּפ = בָחְרתֶא דָמיַו יז וָּפַמּ הָּפִמ
 = יתָחאדהֶמַאְו תַחֶא הָמַאי תֹואְּתַה ונפל לנוי :תֹומַא הָרְׂשְע שלש
 = זתֶא דָמַַו 3 :ֹוִּמ תֹומַא ׁשַשְו ופִמ תֹומַא-ׁשַׁש אָּתַהְו 'ֹהַּפְמ לבג
 | :חַתַּפ דֶגֶנ חַתַּפ תומא שָמָחְו םיִרָשְע בחר וגנל ג אָּתַה גּגִמי רַעָשַה
 וביִבְס רַעשַה רָצָחַה ליאה -לֶאְ הַמַא םיִׁשָש םיִליֵא-תֶא שעיר +
 | ימינה רעשה םֶלֶא יפל-לע 'ןותאיה רַעָשַה ייִנָּפ לַעְוי5 ביִבְס
 הָמיִנפְליהָמַהיִלֲא לא םיִאָּתַהְילֶא תוָמַטַא תונולחו 5: הָמִא םישָמַח
 הָמיֹנְְל ביִבָס ו ביֵבְס תונולחר תומא" ןָכְו .ביִבְסיביִבְס רעׁשל
 תוכָשל הָּגַהְו הָנוציַחַה רָצָחַהְלֶא יִנָאיִבִינ יז | :יםיִרַמִּת לאילו
 | :הָפְצְרַהְ'לֶא תוכָשל םישלש ביִבָס ו ביִבָס רַצֲחָל ייוׂשע הָפֹצְרְו
 = הָּפְצְרֶה יםיִרְעׁשַה ְּךְרֶא .תַמְעְל יםיִרְעְׁשַה תב לא יֹהָפְצְרָהְרפ
 = "ְךַצְחַה יִנָּפְל יֵהְגּוּתְחַּתַה רַעָשַה נפלט יבַחֹר דמו 9 :יהֶנֹוּתַחַּתַה
 | רשֲא ירעָשַהְו :"ןופצַהְו יםיִדָּקַה הָּמַא הֶאַמ ץּוחַמ יִמיִנָּפַה
 = וָאָתְוצי ווְּבְחְרְו ֹוכְרֶא 'דַדְמ הָנוציִחַה רעְחְל ןֹופַצַה ְּךֶרָּד ֹויָנּפ

 - - 7516 6ןיִּב ליִאָהְש א s cמו < | pas | 6; 1c 8 6: יִנָשַה אָּתַהְו
 = דָחֶא הָנְק יִשיִלָשַה אָּפַהְו תומא שַמָח ליאָהְו בחר דָחֶא הָנְקְו ךֶרא דָחֶא הָנָק

cf IR 6,3° (id in vs sqq) | 8 dl c mit MSS Edd 6st.בחר דָחֶא הָנָקְ ךרא | 4  
 < 0 דיל (K oO | ** שפק ? c) 5) ּמ6 ולאו ₪ 1? םיִרָשְעְו בחר
 = 'לאו ףְרא הָמַא 6/ 1485 || 10 ** 1 אָּת דָנָנ אָּת 6[ 6 | 11 66 6 70 606
 ספ ּךרְדְו | 12 55 >65 (59%8); 1 cf $j) b= lc 6$ 'ִמּו הּפִמ | 36

le066, 5 וגְנְל 1338;  Teixoug) Tod 86¢ émi Tov Toixov Tod676 ד. דסואסט (/ גז  

 ודְגָנְל ודגָנִמ | 14 omn dub; add? | 15 = ?; prps "bp, 1 (cf 10( פְלַמ |
 0 ןותיִאָה קצקs רֵעְׁשַה ןֹויְתֲא; 1? vel c 2ז ןוׁשאָרָה vel c 6 (tEwBev) ]וציִחַה
 vel (cf 19) Pin || °° prps (15)2 9 ₪ 4,2) 'פל"דע; 1? 66 1115 ₪ צ 19(? |
 8126 6 הָמיִנְפְל 6 22 צ תיִּבַהְמ | 16 * 6 לע() | "1םֶה-- | =5166 ח םֶלָאְל|
 4 1c 6 לעו | * 5 6 6 הפָמּו הפִמ | דל 5 61 6 6 | ל 1 לע | 18 * 5 6

S$ sing | ° >$, prb dl|| ° >$, prb add (cf 19) |6 01 01006; 1? תדָמָעָמ(ּ) || «  = 
 19 * מפ c 6 רַצָחָה | ? 1 ןות-- (6 ןּוציִחַה?) e c 6+ תִיַּבַהַמ |51 6 רעׁשַה |
 4 add; trsp huc fin vs || = 1c 6 (cf 24( "צה ךְרְד יִנָכְלּויַו | 20 * 6 (= 24)
 רעש הָּנַהְו, 1 || קזמ 1 ¢ 6 ותא דָמִיַו | 21 *5* rsp ante 22 (1 c Q ויָאָת,

 ויִליְנַאְו 560 6 1 מְלַאְו)



A 
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 ןּוׁשאָרָה רַעְׁשַה תֵּדִמְּכ יהיָה ֹומְלֲאְו ולֲאְו וֿפִמ הָׁשלְׁשּו ֹופִמ השולש
 לןמליִאְו יונולַחְו>> :הָמָאְּב םיִרְׂשֲעְו ׁשַמְח יבֲחרְ וּכְרָא ּהָמֲא םיִׁשָמֲח |

 עבָש תולעמבו םיִדָקַה רד ויִנָפ רֶׁשֲ ירַעׁשַה תַּדמְּכי יוְרֹמיָתְו
 ןפצל רעשַה דָגְנ *ימינפה רַצְחְל רעׁשְוי :יםָהיִנפְל ימלאו ובדולעי
 ּךְרַד יִנָכְלויַו + :הָמַא הֶאַמ רעש-לא רעָשמ דַמָיַו "םיִדקְלְו
 :הָלֶאָה תוַָּמַּכ ומְליִאְו לא יָדָרַמּו םורַּה יִּדְרַּד רעָשדהְּנַהְו םורָּצַה
 הָּמַא םיִׁשמֲחי הָלֶאָה תֹונלֲחַהַּכ ביִבָס וביִבָס מלא ול םיִנּולֲח>

 וָמליִאְ יותּולֲ הָעְבש תלמי יהַמַא םיִרְׂשְֲ ׁשַמֲח בָחְְו ךרא |

 רצָחְל רעשי :וליאדלֶא מ דָחֶאו פמ דָחֶא דל םיִרמְְו היפ
 הֶאמ 'םֹוְרָּרַה ּךְרַה 'רעשַההלֶא רעשמ דָמָּינ םּורְדַה 'ִדְרֶה ייֵמיֵנְפַה
 :תֶא דמו םורְּדַה רעְׁשְּב ייִמיִנְפַה רֶצָחהלֶא יִנָאיְבְיו5 | | תומא
 הָלֶאָה תדַמַּכ וָמְלִאְו "ולֶאְו וָאְתְויפ :הָלֶאָה תודמַּכ 'םורָּדַה רַעָשַה
 םיִרָשָע בחו ָךְרא הָּמַא םיֵׁשַמֲה ביִבָס וביִבס ומלא ל תוגולחו

 הָּמֲא םיִרָשַעְו שמח ּךְרא ביִבְס ו ביִבְס תוָמלאְוי :לתומא שָמָחו |
 יוליִאדלֶא םיִרַמַתְו הָנּוציִחַה יוצֲחלֲא מלאו :תֹומַא ׁשֵמֲח בֵחָרְו |
 ּךְרַד יִמיִנָּפַה .רַצָחַהילֶא יָנָאיִבו> :ולעמ "הנומש - תולעמּו |
 תידמַכ לָמְלַאְ יולאְ וָאְתְויי והָלֲאָה תֹוַּּמַּכ רעְׁשַה-תֶא דָמיַו יםיִדָהַה |

 בְֲו הָמֲא םיִשָמָח א ביְִסיביִכָס ומלא יָל תנֹלְֲו הָלֲאָ
 וָכיִא-לֶא םיִרֹמָתְו הָנוציֲחַה "ֵצָחָל וָמלֲאְוצ :יהָּמַא םיִרְׂשֲעָו ׁשַמָח
 ןיפָצַה רעְׁשלֶא יִנֲאיִבְפ  :רָלעמ תֹוֲעַמ הָגֹמׁשּו וֵפִּו ֹופַמ
 ביָבָס וביִבָס ול תוגולַחְו "וָמְלֶאְו "ולא ואָּתי :הָלֶאָה תוּדִמַּכ דָדָמּו

 "לח ליאל :יהָמַא םיִרָשְַ שמח בַחרְו הָמַא םיִשָמָח ְרָא |
ja2°Q0.ּבְחְרו   prb add (>) || ° 6 %6 BAeroto. kard ava. || ° lc6s21  
id in vsןי- | ל 1 6 אע ו--, 566 01 ₪6( 218 | "%] רֶעָשַּכ 6( 6 | 16%1ב  
vid =6 הָמיִנפַל | 23 *ותיִמ- | * ו ָתַל רעַשַּכ 66 | 24 *>3; 6  sqq | * 1c 

 20 ||? prb exc vb nonn; frtl (c 6 et 20. 0 וּבְתְרְו וּכְרֶא ותא דָמִיַו + 255 |
 1 ןיִליֵאְו ויִאָתְו cf 6 | 25 = פק ? ו 24 (6 1 6 68 וּבְחְרו וּכְרֶא; אי 'רשעו
 'מָאָּבְ) | 26 %-% 84 1 6 30 = 220 (0 ויתולע) | * 1 66 הָמיִנָּפְל | < ויִליָאדלע
 60/06 | 27 *1 תיִמ- | * 1 (6 23( רעש דֶנָנ 6 * | < 1 6 63 301155 66 'ש |

cf 24°|6-5 >3; 61 | 28 * 1 תיִמ-- | * >6 8+ 01; 20%185 6 'דה רעש | 29 =  
 nַ b-b prb hic add || vs 30 nonn MSS 6(&); dl | 3r°1ֶה)6( |” 1 ֹויֵלֵ)ַאזלע|

lprb(f6) |65 סזפ 1 'עמ 'משו 61 34.37 | 5 >600; 6% ולַעַמ | 32%  

 םיִדָק רעש cf 35 | 33 = cfad 29 | 34°1c 6 תהֹלֲא בז | * 61 3זל |
cf 32 | 36 *= 1c Q6S uta =רֵעְׁשַהתֶא דָמִיַו  cf 319; 63 sol i? || 35 prb! ° 

cf 29]29. 33( ומָלָאְלּ |  (cfהֶּלֵאָה תוּדָמָּכ | < גת 6 6  )29. 33 prb ins (cf ? 

 37 5316 6 66 31. 34) ומְלָאְ | 5 6[ 348-%



 814 לאקוחי 41,1—40,38

 :"ולעמ תֹולעֶמ הָנֹמְׁשּו וָּפמּו ָֹפִמ 'וַליֵא-לֶא םיִרֹמְתָו הָנּוציָחַה
 םָלֵאָבּו9 :הָלֹעָה"תֶא ּוחיָדָי םָׁש םיִרָעְׁשַה םיִליִאְּב ּהָחְתָּתּו הָּבְׁשְלְוי
 ו 'טהילא טוַתְׁשִל יהּפמ תֹוָנֲחלְׁ םִיֵנְׁשּו וּפָמ תּנָחלְׁש םִיָנְׁש רַעָשַה
  "ַתַפְל יהְלועל הָצּוחְמ ףַתָּכַה לארס :םָׁשֲאָהְו תאַטֲחַהְו הָלֹעֶהי
 | םֶלֲאְל רָשָא תֶרְחַאָה ףְתְּכַה-לֶאְו תִּנֲתְלַש םִיָנְׁש הָנּופְצַה רַעָשַה

 יי 7

 / יתינָחְֶש הָעְּבְרַאְו הפִמ יתֹונְחְלְׁש הָעְּבְרַאי :תונֲחְלְׁש םִיֵנְׁש רַעְׁשַה
 = הָעְּבְרַאְו + :יּוטֲחְׁשִי 'םָהיִלא יתּונֲחְלְׁש הָנֹומְׁשי ירעְׁשַה ףתכל' הָּפִמ
 = הָמָא בחו יִצַחְו 'תחא הָמַא ךְרא תיֹזְנ יִנָבִ יהלועל תונָחְלש
 ] וחש רֶׁשֲא היִלְּכַה-תֶא וחיו יָהיֵלֲא תָחֶא הַמַא ּהבָנְו יִצָחְו תַחַא
 | ית םיִנָכּומ דָחֶא" חַפָט יםיִּתַפָשַהְויי :חַבָּזהְו יסּב הָלֹועֲה"תֶא
 = ּהָצּוחַמּו< :ןברקה רַשְּבי יתוְנָחְלָשַהילֶאְו ביָבָס ו ביִבָס
 = רַעָש ףָתָּכלֶא 'רָשַא יִמיִנָּפַה רַצְחְּ יםירש תוָכָשל ייִמיִנָּפַה ירעָשל
 < רה ייִנָּפ 'םיִדָקַה רעש תא ידָחָא םֹוָרְַּה ּךֶרָ 'םָהיֵנְפּו ןוֿפְצַה
 1 םיִנָהְַל םֹורְּדַה ְּךְרַּד ָהיִנָּפ רשא הָכְׁשְלַה ₪ יִלֲא רבי :ןפַעַה
 = םיִנָהְּכל ןופצה ךְרּד ָהינפ רֶׁשֲא הָּכְׁשְלַהְו :תִיְּבַה תֶרָמְׁשִמ יֵרְמְׁש

A es 

 < הָנהְיְלֶא יולדיגּבִמ םיברְה קולָציִנְב המה חָּבַומַה תֶרָמְשִמ יִרָמְש
 = הָמִא הֶאַמ בַָחְרְו הָּמַא הֶאַמי ךרֶא רַפְחֶהְתֶא דמו :ותרשל
 = דֶמּיַנ תיבה לאלא יָנָאָבִיִו* | = :תִיָבַה יִנָּפְל חָּבְזּמַהְו תעפרמ
 ן שלש ירֵעְׁשַה בֵחָרְו הָּפִמ תֹומַא ׁשֵמָחְו הּפָמ תומא שמח יםלא .לֶא
 = בָחְַו הָמִא םיִרָשע םֶלֶאַה 'ִִרָאי וָּפִמ תוָמַא שלשו ּוֿפִמ תומא
 = םיליִאָה"ילֲא םיִדָמעְו ולא ולַעְי רָשא תולעמְבּו' הָמא הֶרָשע 'יִּתָשַע
 -תֶא דָמָיַו לֵביַהֲה-לֲא יִנָאיִבְיַני 41 :הָפְמ דַחֶאְו הֹּפִמ דָחָא

 37 * cf 34°" | 38 duמ (6 םֶליִאְּב 65 רעַשַה ; 'נו םש >6); 1? הָמיִנָפְל בָשיו
 םיִדְקַה רעשדלָא יִנָאיְבִיַנ 66( 41,3) (הלעהזתא ג44) | 39 = >6; 1 248 617% |

add? | 40 * sim Vrs; prb 1 (cf $) Dאל? | > prb dl |ל[ לע | =< <6)&(,  
GDM); frt orig6 || 91 'לע (68) || * גמ< 6 6 חַבְוַה > © | prb addגז * >6 | °°  

 הו הלועה-תא | 42 6+ vמ םספמ; 1 41 | == 1 הָלֲאָה ׁשַה | ל 6 906 || 1 לע
Vrs)6 + םֶש) | 43 5 1 (6  (GY) | $lc Vrs 3’ | © trsp c $ (cf 6) post nw, 
 םֶתְפָשּו (ג5030 20 ;שא) || *-* 1 ? תיִּבָהַמ ּהָבְחָר דָחֶא; + 6 | 51 לעו |
 4 $4NN; ins prb c 6: בֶרחַמּו רַטָּמִמ תֹוסַכְל (orérac) הָסְכִמ הֶלְעַמְלִמ |

(bis) etרעשל | +1 תימ-- . dlרַצָחַהְלֶא יִנָאיִביו .בָשיו  frt (cf G)43/44 °° 1  

 ins c 6 נו | 1 6 6 םִיַתׁש תֹוכָׁשְל | 1c 6 תַחַא |( 6 ָהיֶנָפּו | <1
 c 6 תַחַאְו | 1 c 6 םרְּדַה | 1 ָהיֶנָפּו | 47 6 = 43,173 | 48 410 6 ליִא
e4991אןן}לוc6םֶלָאָה | * 6א6 66+ 6) רעַשַה תֹופְתכְו הָמַא הָרָׂשֲע עַּברַא |  

 6 יִתׁש | == 1 ¢ 6 רֶׂשֲע בן יולע< 6



41,2—13 EZECHIEL 81g! 
, 

 .ילָהֶאָה בחְד הּפַמ"בַחְר תוִמַא-ׁששְו ֹוְִמ בֵחָר תֹומַא-שְש םיִליִאָה
 שָמָחְו ופמ תומא שמח חַתֶּפַה תוָפְתְכְו תֹומַא רֶׂשֲע הַתַּפַה בַחְרו>
 יאָבּו :הַמַא םיִרְׂשֲ בֵּחְרְו הָּמַא םיִעְּבְרַא ּוכְרֶא דָמיַו ֹוֵפִמ תוִמַא |

 יבֲחָרְ תומא שש 'חַתֶפַהְו תומא םיִּתָש חַתַּפַה- לא דָמיַו הָמינְפַל

 םיִרָשָע בֵתָרְו הָמַא םיִרְשֲע ֹוֿפְרָא-תֶא דמו :יתֹומַא עֶבָׁש חתָּפַה
 דָמיַו :םיִשְדְקַה שֶדְק הז יִלָא רָמִאיַו לָכיֵהַה נפלא הָמא

 יביִבְס וביִבָס תומא עַבְרֶא יעְלַצַה בחְרְו תֹוָּמַא שש תִיַּבַה ריק <
 םִיִמָעּפ יםיִׁשלׁשּו שוֶלָש" עלי עֶלַצ תֹועָלְצַהו :"ביִבְמ תַיּבל"
 יםיִזּוחַא תְֹהְל ביִבָס וביִבָס תֹוֲעְלִצל 'תִיַבל-רַׁשַא ריָקִּב יתֹואָבֹ

 הֶלְעַמל הָלְעַמְל יֹּהָבְסִנְו יהָבֲחְרְול :תִיְּבַה ריֶקְּב םיִוּוחַא יהודא |
 -לַע תיל ביִבָסיביִבְס הָלעַמְל הֶלָעַמְ יתְּבה-בסומ יִּכי :תועְלַצל |

 :*הנוכיתל הָנויִלָעַהְדלַע הלַעְי הָנֹוּתְחַּתַה ב :הלעֲמְל תֶיבל"בַחְר כ
 הָנָּקַה 'ולמ תעלה יתוֶדסימ ביִבָס ביִבְס הב | תיל ייֵתיִאָרופ

 ׁשַמֲח ץּוחַהְלֶא עְלָצַלדִרֶשַא ריקה יבחר : : יהָליִצַא תֹומַא שש |
 בָחְר תוכָשְלַה ןיִבּוי" :'תיּבל רשאי יתועְלִ תיִּבי חֶּנִמ ירׁשֲאו תומא |
 חַתַּפ חֶנֶמל יעְלַצַה *חַתַפּויי :ביִבָס וביִנְס .תָיּבל ביִבָס הָמִא םיִרָשע |

 ׁשֵמֲח חַכִמַה יוקְמ בַחֹרְו םורדל דַחֶא חַתַפּו ןופצה דרה דחֶא

 סהר תא הָרְּגַה נפלא שא יְהִי :יביִבָס וביִבָסי תֹוָמַא |
 כָרָאְז ביָבָס ו ביִבָס בחְר תֹומַא-ׁשַמְח ןיְנְּבַה ריָקְו הָמֵא םיִעְבַׁש בֵחָר
 היְנּבַהְו הָרְּנַהְו הָּמַא הָאַמ ְּךרֶא תִיַּבַה"תֶא דמוי :הָּמַא םיִעְׁשּת

G+ vb nonn | ° lft =כ 41, 1 816 6 | 2 (4) 6 40,215 | 3 *1 קזט אביו;  
 ֵּפַה בַחֹרְו| = 1 ¢ 6 תֹופְתָכְו | % :856 6 הּפָמ תומא עַבָשְו הפמ | 41? לע | 1*5 |

 prb Pie cf 15 65 | * >1;6 6 82) תיָּבִל || << >6 (%0*3 ; 61 ? 566 61 זס | 6
 6 לע | ל 1 66 8% שלש aww || © 1c 6 (didornua cf rR 6,6) תועְרְנִמְ |
 9 ] > 6 6 'ִּבָמ |° exc prb aliq; ins ? ץּוחַהלָא ריִקַּב 66+ 9 6 6 | 7 ל 41 ? 6

 $ prps (cf ;(?dittogr) 6¢( ּובְחַרְו | ל 1 ₪ הָפְסנְו al) ףסֹונ) vel (cf 3( ּופְסנְו
crrp? (ca3) 'צה || < 1 קזפ 6 6 ריקַהַמ תָתּומַּכ | =  (al D}) | © prps (cf 

 (4oMSS Edd N37 6 6ח06 סושח\0דסעמדו Ae 6( 369 | 11 6 68 ןִמּו |

 8-5 1 ¢ 3 cf( 6) הָנֹויְלֲעָה-לע הָנוכיִּתַה ןֶמּו הָנּוכיִּתַהְדלַע (? םיִלּולב +) ּולַעְ,
 1 68 | 8 * crrp; prps RI cf 6; al Ja], frt sic l || ° prps הָּבַג | * 0

ut 40,5 ba)א(ז)למ 6 תדְמי | < 2; >3 0 ?  mI: MSS Eddסיִמ || !  xתודסּומ  
 ₪ רו | * ספ עוציל; ₪ 1 || << 6 'ָהְמ | 5 ₪ 81 (0:000812); 1 'ִמָו |

prb trsp post 11; | pr1 ? ןּוצְיַה לָצָאַמ; 6 'צ ןיּב | * 3 תּומָא שַמָח | צג זס  >> 
 שלה 'בו: הָרְגַהְו | זז *16 6 יִחְתְפּו | * 1 קזמ עוציה | = כוס 16 3 (6?)

 ןופצל | 4 ft a1 | + >8, prb 01 | 12 *1 לע | * ₪? ₪5 6 | ָּב  ן-- 5



| 
 he לאקזחי 42,1—41,14

 אמ םיִדְקִל יהָרְזִּנַהְו תִיּבַה יֵגְּפ בחר + :הָמַא הֶאַמ ךְרֶא ָהיֶתוריִקְו
 | ל רֶׁשֲא הזְגַה יֵנַפ-ילָא ןיְנְּבַה- ףרא דדְמּו5 :הַמא
 ימיִנפַה לָכיַהְהְו (  הָמַא הֶאַמ וּפָמּו 1 מ 'אָהיִקְוִּתַאְו
 ביִבָס וםִיָקיִּתַאָהְ תֹומְטַאָה םינולחהו 'םיֵפְסַה 5 :רֵצֲחֲה יַמְלֲאָו
 יִתֹונּולַחָה" דע יץֶרָאָהְו ביִבָס ו ביִבְס ץֵע 'ףיֵחׂש ףּפַה דגני יםתְשְלְשל

 ץּוחלְו יִמיִנְּפַה תיַּבַה"רַעְו חַתַּפַה לעמ"לעיז :תוּפְכְמ יתֹונלַחַהְ
 ייׂשֲעְוו :תּוּדִמי 'ןוציחבּו יִמיִנָּפַּב' ביִבְסּו ביִבְס ריִקַה" לּכ-ילָא

 יֵנַפְּרופ :בּורְכל םיִנָּפ םִינְׁשּו בורְכְל בּוְרַּכ"ויִּב ּהָרמְתְ םיִרֹמֲתְו םיִבּורַּכ
 דילָּכלֶא יּושָע ּופִמ הָרֹמְּתַהלֶא ריפכ-ינפּו ֹופִמ הָרֹמְּתַה-לֶא םֶדֶא
 םיִרַמְּתַהְו םיִבּורָּכַה "חַתַּפַה לעמדדע" ץֶרָאָקמְי :ביִבְס ביִבְס תִיַּבַה
 הָאְרַמַה שָרְקַה יינָפּו "הָעָבְר תַזּוזְמ לָכיַהְהיי :לָיַהַה ריקו" םיושע
 יתומָא םִיתְש ו וכְרַא יָהְבְ תומא שולש ץע יַחְבזִמַה 22 :הָאְרַמַּ
 רֶׁשֲא משה הֶז ולא רָּבדִיו ץע ויתריקו יִכְרָאְו ול יויִתועְצְקִמּ
 תות םִיִתְשּו :שֶרְקלְ לָביַהְל תָֹתָלְּ ית: :הוהי יִנְפִל
 תֹותָלְד יֵּתְׁשּוז יתַחָא תל םיָּתְש תות תֹוּבַסּומ יםִיַּתַׁש יתותלִל
 םיִרֹמְתְו םיִבּורְּכ :לכיהַה תות והילַא *היושעו 5 :יתַרֲחַאְ
 םיָנֹולֲחְ>פ :ץוחהמ םָלּואָה הפלא י ץע בֶעְו" תוריקל םיּושע רָשַאּכ
 תִיָּבַה יתֹועְלצְו םָלּואָה תֹופְתַּכיילֲא וּפָמּו ֹוּפִמ םיִרֹמֵתְו יתֹוָמְטַא
 ירה להְנוציִחַה רְחָה-לא ייָנָאיִצְויְוי 2 :יםיִּבְעָהו
 14 prps ins הֹּפִמּ הפמ | 15 *1 לע | פן? ָהיְרחַא 6 ) ef( vel 6) יֵרֹחֲא

dittogr( היק 1 אהק---) ; nonn MSS [Bill]אּוהַה ןְנְּבַה | = ס אָהיִקיִתַאְו  
 (= הירוחא et Fu | d-d dub cf (< cf 6; קזקs םיִנּופְס (?)ןֹוציִחַה ּוּמַלַאְו 5ה)|
 16 °° dub; 1? (cf 6( של vel) תיָּבְמלֶא ) 'בָסֶמ (6 (?drogatgeic תורָאְמ 'ִמא לַחְ

  cf IR 6,15; 2Chיִפִחִמ תורקַה (?) תיִבְמּו  crrp; 1? (cf 6)ל | )6,4 18 61 566(
  cf IR 6,15קזמ 'אָהַמ צ6| ? עקרקהִמ 4 1 6 ,% 6| 9 ?; 1? ןּופָסַה 1 * | 35

 ° prb dl (dittogr?) | f dub; 1? (cf $) J (cf Ex -6 365 הָּכְסִמּו?) הָסְכָמּו
(pr ‘Nal prps(?ןֹוציִחַהְו 'ִּפַה יֵּבַה חַתַפ ₪ הלעמ) | דל 5 1 לע 6 6 | 2?  

sed cf 19 || 19 °° >6?, ft ] )?niNnיD( erAupuéveלָכיַהַבּו?) | = 1 םױײׂשע; 6 ץ 
 sol bY || 20 * pr 'BN cod Muga nN; 1c 6 )תיבה 'ס?) ןּפִּסַה (3) דעו |

 ל* 6 ; 1? תָעָבְר תוּוזִמ לָכיֵהַה חַתְפְלּ תִיַּבַה ריִקסְלְַּב 6(: 633 | 2
 6) יֵנְפ-לע || * 1 ¢ 6 חַּבְִמ הָאְרַמְּכ 'מ | 22 *1 V ז ֹוהָבָכ | * :מ5 6 6 וּבְחְרְ

prb dl | 24 ° 61 6 נְדָאְו יא ויִנְדַאְו | 3 <6; cתומָא םִיָּתש || < 6 תו-- | 4  
 | שדקל prb 1 | » ins prb (cf 6? IR 6,34) תזעְלצ | < 1 'ךל | < 'אָה 'דל | <<1

add |) + crrp ? sed cf IR 6,35ֵחֵאָ דל םִיַתְׁשּו | 25104 || ל 1 "יִלַע | =  f 
 (םיִצָצ יִרָטְפְ | < 1 לע | 2 duמ || 26 = זמ וצק, 1 501 םיִבּורְכּו | * 1 לע |

ft sic lef * |נאיבי  crrp?|| § 6 étvywuéva cf 25% | Cp 42, 1° 6(S?) © 
 ל ] 6 6 תיִמיִנּפַה | < >5; 6 (תמדק) הָמְדְק.

Fh as chal ie fo 
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 ידָגְנירְׁשַאוי הָרָזִגַה דָגָנ 'רׁשֲא הָּכְׁשִלַה-לֶא' ייִנֲאָבִיו ןֹופצַה ִּךָרְּב |
 ןֹוָפָצַה חַתַפ "הָפַמַה תומא יִּךְרא ייֵגְפ-לָא* :ןופְצַה "לאי 'ןנְּבַה
 דֶגְגְו *יִמיִנָּפַה ְצָחְל רֶׁשֲא םיִרְׂשֲעָה דָנְנ :תֹומַא םיֵׁשֵמֲח בֵחְרָהְו
 יֵנָפלְוּ :'םיִשְלָשּב קיִתַא-יִגְפ"לֶא קיִתַא הָנֹוציִחַה רַצָחְל רֶׁשֲא הָפְצְר
 'תַחֶא הָּמַא ְךֶרָד יתיִמיִנְפַה-לאי בחר תֹוָמַא רֶׂשֲע ךלַהמ תוכָשְלַה
 םיִקיִּתַא יולְכּוי-יְכ תֹורְצִק תַנֹוְלֲעָה תֹוְכְׁשְלַהְו :ןוְצַל יםָהיֵחְתַפּו
 ןיִאְו הָּנַה תוׁשְנְׁשְמ יִּב5 :יןְנְּב תֹוָנוכיִּתַהַמּו תֹוְנְּהַּתַהַמי הָּנַהַמ
 תֹונֹכיִּתַהְמּו תֹונּתְחַּתַהִמ לַצֶאְ ןְּב"לַע יתֹוָרְצֲחַה יִדּומַעְּכ םיִדּומַע ןָהָל
 הָגֹוצֲחַה רַצְחָה ְּךֶרּד תֹוכָׁשְלַה תַּמֲעְל ץּותל"רֶׁשֲא רֶדָנְוי :יץֵרָאָהַמ
 רֶצְחָל רֶשֲא תֹוכָשלַה ְךְרָא"יִּכ :הָּמַא םיִׁשָמֲח וָּכְרֶא תּוכָשְלַה יִנּפלֶא
 ַהתַחָּתִמּו'פ :הָמַא הֶאַמ לָביֵהְה יֵנְּפ"לַע הֶּגַהְי הָמֲא םיִשָמָח הָנּוצְחַה
 :הָנֹצִחַה רֶצְחֲהַמ הָּנַהְל ֹוֵאבְּב םיִלקַהִמ 'אובַּמַה הָלֶאָה יתֹוכָׁשְל |

 ןגְַּה יִנּפ"'לֶאְו הָרזַּה נפלא 'םיִדָקַה רד ירצָחַה רֶדָגּובֲחָרביו>
 ןופָאַה ְּרַּב רֶׁשֲא תּוכָׁשְלַה יהָאְרמּכ םֶהיֵנְפְל יִָּרָרְויי :תֹוְכָטְל
 ייֵחְתְפְכּוי* :ףָהיֵחְתַפָכּו ןָהיֵטְּפְׁשִמְכּו ןָהיֵאָצומ לכו ןּבִחְר ןִּכ ןָּכְרַמְּ
 תֶרָרגַה יִגָּפּב ךר ךְרָב שאָרְּב חַתָּפ" יםורּה ְּךָרְבי ירָׁשֲא תּוכָׁשְלַה
 יתוָכְשל ןופָצַה תוכָשל יִלָא רָמאַיַנ 5 :"ןאובְּב םיִדָפַה ְּרָּב הָניִנַה
 ולְכאְי רֶׁשֲא שָדְקַה תוָכָשְלו ָּנַה הֶרזּנַה ינְפֹלָא רֶׁשֲא ורדה
 ישו וחיגנ םש םיִשָדְמַה ישדק הָוהיל 'םיִבֹורְק"רֶׁשִא םיִנֲהְּכַה םָׁש
 םָאבְּביי :ׁשְדָק םּוקֶמַה כ םׁשֲאָהְו תאּמַחַהְו הָחְנמַהְו םיִׁשָדקַ
 'וחיני םָׁשְו הָנּוציִחַה רצֶחָה-לֶא ׁשֶדקַהמ ּואְצנ"יאלְו םיִנְֲּכַה
 םיִרֲחַא םִיָנָנְּב ֹוׁשָבָלְי יהָּנַה ׁשֶדְקִיִּכ ףןָהְב ּוִתְרְשיײרׁשֲא םָהיֵדְנִב
 ז 9 6 ;WW, frtins | id Vrsר + (cf) 1? ִנָאְִֶיַו | 1 קזמ ¢ 6 תֹוכָׁשְל ּהֵּנַהְו
 הַרְׂשֲע (+ 6*) ׁשֵמֲח | = קזפ 1 ¢ 68 דֵגָנְו | * dub || = crrp ?; 'םrלא >6(;
 | ? הֹּפָמ הָלֶאְו הּפָמ הָּלֵא | 2 * קזקפ אה | "1'מ | =? ftadd |1*3תימ-|
 b-b dub (2 Dw) | 4 *= dl c 68 || *% | 6 68 הָאַמ תּומָא ךְראְו | *6

cf6 | > >8 | 6°1c6ּולַצַאְי  prps13 0 'כאי; MSS JQ— || 5 ° 1oMss 
 תּונוציַחַה | * >5; ג44? | 7ולע | 8 == 1 ק 6 לֵּכַה ןֶהינְּפ"לע הָּנַהְו |

et con;9 ** 0 'ָלַה תַחְּמִמּו | * 16 א אֹּובָּמַה | זס = 1 + ןֹצַחַה רֶדָנַה שארְּב  
 c 9; deinceps prb exc alig; ins ? )| רד( הָמֵדָק יִנָכְלּויַו (6[ 4ס,24) | 6

 6 םִורָּרַה; מפ cf( ג) ? הָּנַהְו | *1 לע | %1 לעו | זז * 6 ךֶלָהַמּו, ₪1 | * 6
 תּוּדֲמְּכ ; 1 ₪ 'ִמָּכ ןֶהָאְרַמּו || << \ 6 6 ןבחרְכּו | %1 < 6 לכְבּו | * 1 'ִתְפּו 6 4) |
 זכ * >6, 61 | ל* קזט 306 || = זן 'ָךַל 61 4 | 5 דק | 13 * 1 6 למ לו |
 ל 1 לע || < 1'בֶרְק 61 40,46 || 14 61 44,גפ || * 658 ? אל | ל-ל ₪16 | <16 58

 טצפ םהב || %1 ? 6 86 6/ 6 הָּמַה | * 0 עפ ּושבבְלְו ₪ 44,זס; א 37.
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 ו יי תִיְּבַה aw: wd :םַעְל רשַאדלֶא יּוָברָקְ

 } המה הנקב יםינק קאס יהִָּמַה הנקב םיִד קה ו רמי 6

 | ביִבְס הָּרִמַה הָגָקִּב 'םיִנָק תֹוִאַמ"ִשִמֲח ןֹוָפְצַה מור מ :ביִבְס
 | | בָבְס"יפ :הָדִּמה הֶגְקִּב 'םיִנָק תֹוָאַמ"ׁשַמֲח יִדָדְמ םורְּדַה ַחּוְר "תאי
 |  עַּבְראְל < :הָּדִּמַה הָנְקַּב 'םיִנָק תוֶאְמְשָמְח 'דֶדָמ םָיה חּוְרְ"לֶא
 = שָמָח בחְרְו תואמ שמח ּךרֶא ביִבְסיביִבְס ול יהָמוָ "ְּדַמ תוחּור
 1 רַעָשַהלֶא יִנָכְלְ ו 3 :לחל שֶדְקַה זיג לילְבַהְל תֹוָאמ

Re, ° spn 

 | הֶאְרַמְכו :וְדְבְּכִמ הֶריִאָה ץראהו 6 מ ל ל ידה
 = ריִעָהתֶא תַחׁשְל ינאבב יִתיִאְרירַׁשַא הֵאְרַּמַּכ יִתיֵאָר רֶׁשֲא הֵאְרַּמַה
 דֹובְכּוצ נפלא לֵּפָאְ רֵבָּכ רֶהְנ"ילֲא יִתיִאָר רֶׁשֲא יהָאְרַמַּכ תואְרמּו

 | יִנֲאְׂשִּתו :םיִדָקַה ךֶרּד ויִנּפ רֶׁשֲא רעָש ְּךְרֶּד תִיָּבַה-לֲא אָּב הָוהְי
 :תּיְּבַה הֹוהְי"דֹובְכ אלָמ הָּגַהְו .יִמיִנָּפַה רָצְֶהְד לֵא יִנָאְבְּתַו ַחּור

TB. 

 = לא רמאו7 :ילְצֲא דָמע הָיָה שיאו תיּבהמ יל רד עָמְשאְו
 = ךֶּכָשֶא" רָשא יגר תוָּפָּכ םוקמח'תֶאְ יִאְסָּכ םוקַמ"'תֶא םֶדָאְדְּב
 | םש לֶאְרָשְיתִיִּב דע ּואָמסְי אַלְו םלועל לָאְרָשְי יִנָּב ךותְּב 'םש

 םּתְַּבִ :יםתּומָּב םֶהיִכלַמ יְֵנפְּו םנְּב םֶיכְלֹמּו הּמַה יִשְרק
 ּוֲאְמִטְו םָהיגיִבּו יֶניִּב ריִּקַהְו יִתְָּזִמ לֵצֲא םֶתְזיִזְמּו יּפְסתֶא םֶּפְס
 הָּתַעְפ :יַּפַאַּב םתא לכאו ּוׂשָע רֶׁשֲא םֶתובעוְתְּב יׁשְדָק םֵׁש-תֶא
 :םִלֹועְל םֶכֹותְב יִּתְנְַׁשְ יֵּנמִמ םַהיִכְלַ יִרְגַפּו םֶתּונְז-תֶא ּוקְחַרִ

 מלי" תיבהתֶא לאְרָשּודתִיִבתֶא דגה םֶנָאְְב "הָתַאי ם
 ושָעְדִרָשַא לָּכִמ יּומְלְכָנםֶאְויי :ּ:יתיִנְכֶּתִדתֶא ּודְדְמּו" "םֶהיִתוְנועמ

 r5 * 1 fit c 8)6?( Nֵּדָמ |  קזפ 1 ¢ 6 הָמיִנְּפִמ | == 12 תִיַּבַה תֹוחְר דֵדֲמּ
cf 6 | 31 frt+ Jy 616 | 16 6+ vb nonn | = dlc G(f3)| °Q MSS Edd 

  4תואָמ, גת5 תומא || < 41 6 6 | %*%1 6 6 'מּו בֶבְסְו || זָל 5 ₪1 6 6 | ל טז
sed 18 c 6 trsp post 19 || 18 * prb dl, sed 6 | ל 41 6 6 | 19 **1 דַדָמּו 'ַסְו 
 ל כצט 61, 560 ₪ 6 | 5 61 6 6 | 20 *1 ? 1 6) דגיְנְבָל תחַא הְּדִמ || 6 66 566
cf 15 |? 1c 68S חו | סם 43, 1 61 6 6% || 3 ** >9ל; 1 6 6 501 הָאְרַמַהְו' | 
  568 6 6 | 8ואבָּב 61 (טזעפ) הוהי אבְּב | << 1 84 'ּמְָ 04 63185 6 1 5

 לע 6 6 | 5 1 תיִמ-- | 6 1 6 פ 'אָהְו | ל * 6--ָתיִאְרַה | * 1? 8 הָז | == םש
<5; 1? )cf 6( םַׁש יִמְׁש ןָּכִשַא | 6 תיֵּב || # prb dl (dittogr vb sq?); ca 20MSS 
  | ° add | “1'ִמָּב; 6 םֶכּותְּב | 9 16 6 עו | זס * 1 6 281155 680 'אָו 06
c 6 )cג 2055 בת) ותיִנְכָתְו (קצקפ ֹותָּדִמ) ּוהֲאְרַמּו | זז += + 1 ¢ 6 'ָּכִי םַהְו' 

 ו
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 -לָּכ תֶאְו וָתְרּוָצדלָכְו "ויִאְבּוְמּו ויִאְצוְמּו 'ותְנּוכְתּו תִּיַּבַה 'תרוצ {
 ְֹּמְׁשְִו םֶהיִגיעָל בֶתָכּו םָתֹוא עדוה =ָֹתֹרוְּת"לָכְו וֲתֹרּוצ"לָכְו ֹויָתְקִח |
 'תָרוּת תאזי :םָתֹוא וְשעְו ויָתקִח"לְּ"תֶאְו וָתְרּוצד לָּכ-תֶא 1

 תאָזי"'הָּגַה םיִשְדְק שֶדֶק ביִבָסּוביִבְס ולָבְנלְּכ רֶהָה שאְרְילַע תִיְּבַה
 חפטו הַמַא 'הַּמַא Rig" ַחבְזִמַה תוָּדמ יהָלֶאְי :"תיִּבַה תַרּוּת
 ידַמָאָה תֶרָז ביִבָס ּהָתַפָשילֶא 'הָלּובְּו בָחרהְמַאְו יהָמַאָה "קיַחְו
 םִיַּתְׁש הָנּוּתְחַּתַה הָרְזעֶה-דע ץֶרָאָה קיחמויי+ :תּבְזַמַה 'בּג הֶזְ

 עֶּבְרַא ְלּורְגַה הָרְזעֶה-דע הנַטָּקַה הָרֶזעַהְמּו תָחֶא הָמַא בַתֹרְו תומא |
 הָלְעַמְלּו יליִאְרַאָהַמּו תֹומַא עֶּבְרַא ילֶאְרַהַהְו5 :"הַמאָה בֵחָרְ תומא
 הָרְׂשֲע םיִּתְשַּב ּךֶרא הָרָשָע םיִּתָש יליִאְרַאָהְוי< :יעּבְרַא תֹונְרָקַהי

 ךֶרא הָרָשָע עָּבְרַא "הָרֶזעַהְו יז ויָעְבְר תַעּבְרַא 'לֶא ַעּובְר בחר \
 יּהָתֹוא ביִּבָס לּובְנַהְו ָהיעָבְר תַעָּבְרִא 'לֶא בתל הָרָשָע עַבְרֶאְּב
 :םידק תֹוָנּפ ףהתלעַמּו ביִבְס ּהָמִא ּהָיקיִחַהְו הַּמֵַאָה יִצֲח

 ַחְבְזִמַה תֹוָקִח הלא הוהָי ינדא רַמָא הָּכ םֶדָאְְַּב ילא רמו
 -לָא הָּתַתְנְויפ :םּד "ויל קרלו הלוע ללֲע תֹוָלעהְל ֹותֹוׂשֲעַה םִויּב

 הָוהְי יא אנ יל םיִברְהַה קולע עמ םֵה רֶׁשֲא םיולַה םיִנְֲּכַה |
 עּבְרַא-ילַע יהָּתַתָנְו ומְּרמ יִּתֲחַקָכְו>פ :תאָמַחְל רֶכְּב"וְּב רפ יִנָתְרָׁשִל
 ֹותֹוא יִתאַטֲחְו ביִבָס לּובְּגַה"ילֲאְ הֶרְזְעַה תו עֵּברַא-ילָא ויִתנְרק

3177: 

 ץוִחַמ תִיֿבַה דָקְפַמְּב 'ופרְׂשּו תאַטַחַה רַּפַה תֶא יִתָחקלו*י :יוהָּתְרּפָכְו
 ּואָטַחְו תאָטַחְל םיִמת םע-ריִעְׂש בית יֹנׁשַה םויבו= שמ
 ךןּב רפ "בירק אטחמ יִבְתיִלַכְּבי רָפּב ּואָטִח רֶׁשֲאכ ּבְזּמה"תֶא
 וכיִלָשַהְו הָוהְי יגל יסָתְבְרְקְַו+ :םיִמָּת ןאַָּהןמ לָאְו םיִמָת רֶקָּ
 םיִמָי תעֶבְׁש* :הוהיִל הָלע םֵתֹוא לֲעָהְו חלָמ םֶהיֵלֲע 'םיִנֲהְּכַה

c 69 | $1'אtומב | * prblcKinqs | alcזז *1? ּתרַצְו | < 1?  
AML (AO) Sא ותְרוצ) || + 0 ויָתֹרֹוּת | 12; 65 |  nonn MSS 6 (I 

 הָמַה, כצט 1 | 5-5 6/6 6003 | 13 * 3 'א | * 1? 6 63 הָמָאְּב | < 616 6 | 6
 9 וקיִח ₪ ג 6 6 הב | <1 'ַא | 168 לּו-- | 51 לע | * >63 1 תַחֶאְ | י < 6
 ּהָבג | 14 **1 'ה 'חמ (קיח >5); סז[5 6 6) קיִחַה שארמ | * 1 6 68 'א | ז5 1
 f(' 630( לֵאירֲאָהְו | ? וז 155 לֶאיְר-- | 55 1 צ₪ 'א ְָךק צ6 6 6 'קַה
 הָּמַא || 16 * 0 ₪ 15% | * 16 6 לע || זָ * ותs pזל הָלֹודְּגַה | ? :מ5 קזמ תעַּבְרַא-לע
 בַחֹר הָרְׂשֲע ׁשֵשִּב ְךֶרא הַרְׂשֲע ׁשַׁש הָנטְּקַה הָרְוֲעָהְו היִעְבְר | <1 לע | 5 6 + הָל|
 < קזמ crrp; 1? (cf 13( ּהָתַפשלע | 1 ויָת-- | < 1 6 עמ תונפ | 18 * 41 6 6 |
 ‘9 1 'ברקה cf 40,46 | 20 * 6 3 plur | ° Orb | 1c 68 ַחָּבְוַמַה תונרק |
 11 6 6 לעו | ° prb dl c 8(65) | 2ז * 6 כס* | "1 והּופְרשּו ₪ 3 | 22 6 וחי
 8% 1 | 23 * 1? םֶתולָכְכּו | * 6 61 20* | 24 * 1 ? םּובְרְקַהְו (6 םֶּת--כ | * +4.



 820 לאקוחי 44,12—43,26

 | םיִמיִמְּת ןאִּצַהְמ לִיֲאְו ךֶקְּבְרּב רפּו םוִיל תאַטַח-ריִעְׂש הָשַעִת
 = יָד ּואְלַמּו ותא ּורהְטְו חּבְזַמַהדתֶא יּורְּפַכָי םיִמָי תעֶבְׁש5 :ּוׂשֲעַי

 םיִנַהְּכַה ושעי הָאְלהְו יִיִמָשַה םויַב הָיָהְו "םיִמּיַה-תֶא לכי
 'ינרא םָאְנ םָכְתֶא יִתאֵצְרְו םֶכיִמְלַש-תֶאְו םֶכיֵתּלּוע"תֶא הָבְזִמַהדלַע
 ןוציחה טקה רעש רה יִתא בֶׁשוי 44 סם  :הֹוהְי
 הָיִהִי רּוגָס הֶּיַה רעְׁשַה היי יֵלֲא רַמאיו* :רּוְנְס אּוָהְו םיִדָק הנפה
 הָיַהְו וב אָּב לֶאְרְשוזיהלא הָוהְי יִּכ וב אביאל ׁשיִאְו ַחָתַפִי אל

 רעש רָָאיִבְי< :אצו ֹוכְרּדמּו אוב ל 'םלוא 5
 לה4הי תיִּבדתֶא" הָנהְידדובְכ אלְמ הָּגַהְו אָרֶאְו תיבה נפלא ןּופָּצַה
 = יִניִעְב האָר לבל םיִׂש םָנָאדןֶב יהֹוהְי יֵלֲא רמו :יִנְפי=לָא לֹּפֲאְו
 יהוהְי-תיָּב תֹוָקִח-לבַל תא רָּבִדִמ יִנַא רַשַאדלָּ תֶא עָמָש ְּךיִנְזֲאְבּו
 :יִשּרְקִמַה יִאָצֹומ לֵכְּב תַיַּבַה אוָבְמְלְ בל ּתְמָשְו 'ֹוָתֹרֹוּת"לָכְלּו
 = םֶבָלבר הָוהְי ינדַא רַמָא הָּכ לֵאָרְׂשִי תיּבלֶא למלא תְרַמָאְו
 ֿבלדילְרע רָכְנְדיִנְּב "םֶכאיִבַהְב :לֲאָרׂשִ תיִּב םַכיֵתֹובעוּת- לָּכַמ
 -תֶא םֶכְביִרקַהְּב ייַתיַבתא ּולְלַחְל יׁשְּדקִמְּב תֹויהְל רֶׁשְב ילרעו
 0 אָלְי :םֶכיִתֹובעוּתהילָ לא יִתיִרְּבדתֶא רַפַו םֶדְו בלח יִמָחַל
 ישְְּקִמְּ יַּתְרַמָשִמ ירֹמְשל יומית .לישָדְק תֶרְמְשִמ םתְרַמְש
 רָשָּב לֶרַעְו בל לָרַע רֶכָנ ל הָוהְי יִנֹדַא רַמָאז הָככ ם :'םָכְל
 יב :לֶאְרשְי נב ךֹותְּב רֶׁשֲא רָכֵני ייל יִשְְקִמְלֶא אובְי אל
 יֶרֲחַא ילעמ עת רֶׁשֲאילֵאָרְׂשִי תֹוֲעְתִּב יֵלְעַמ ּוקֲחַר רֶׁשֲא םיולַה- םִא
 -ילָא יתּוּדקְפ יםיִתְרְׁשִמ יׁשְקַמְב ויָהְויי :םָנֹוע אְׂשנְו םהיִלּולּ
 -תֶאְו הָלועָהְתֶא ּוטְחָשי הָמַה יתִיּבַהתֶא םיִתְרַשִמּו תִיִּבַה ירעש

 םְתֹא יורשי רׁשֲא ןענו> :םֶתְָשָל היפ ּוָדְמַעְי הָּמַהְו םָעָל הבנַ

 251? ושעי | 26 *8* 968 ּורְּפְכְו | * א ודי cf( 80) 0 ויָדי; c?1 63 םֶהיֵדְי
Cp 44,2 prb add | 3 26 ‘Birr; prps 8 |27(6 | 27 5% 616 6 | ל 616 6 |  

 < 6 6 660 || < 0 לֶכָאְל | % 6 40%|| 4 *1 לע | ל 6 " 'ב; 516 3 תיַּבַה |
 ° 1c mlt 3155 6 לע | 5 * כצט 30 || * 1 ? 6 6 'ל(לֶאְ)"לע | = 5% 1 6 3 תיַבָח)
 8 ָס ויָתרּות | << 4טפ | 6 6( יִרְּמַהתיִּב 67 | 7 * 6 'ַהְל | ל 41 6 6 |
 5 1 6 689 'ִּתַו (66 4 ורבע, 6/7 || 4 1c 680 לב | 8 == >8(6)|
 b 1 (קזקפ( םומ-- | = 6 תֶרָמְׁשִמ רמשל | %1 6 6 ןָכֶל ₪ פק ופ 9 | 9 * 6 3;
 39 לכ || * 6 תיִּב | 10 -* >668) | דצ *1 ? 61 69) םירמש +6 םירעוש 61 |
 ל ? >8, ₪ 61 (הוטסקז? = 'שדקמ) | 516 6 לע | >3 | <6 םעֶה ינפל |

 12 %] (6 68) 'ךש.
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44,13—28 EZECHIEL 821 

 יִרְי יִתאָשְנ ןּכקלַע ןֹוָע לּוׁשְכַמְל לֶאְרָשְי-תיִבְל 'ּוָהְ םֶהילְּלְ יִנָפְל
 יל ןַהֵכְל ולא שגילו :"םנוע ואש הָוהְי יִנדַא םֵאָנ םָהילע |
 םֶתובַעוְתְו ב ּואָשנְו ןםיִׁשְְקַה ׁשְָק"ילא יׁשְרקילְכ"ילֲ תְׁשָנלְ |

 תר לכל תיָּבַה תָרָמְׁשִמ יִרְמְש םֶתוא ייּתַתָנְוצ :ּושָע רָשַא
 קודָצ יִנְּב ם*וְלַה " םיִנָהְּכַהְו 5 :יּוּב הֵׂשֲעַי רֶׁשֲא לֵכְלּו
 הָמַה ילעמ טָארָשי"'יִנְּב תֹוֲעְתְּב יִׁשְְקִמ תֶרַמְׁשִמ"תֶא ורמש רֶׁשֲא
 ינדא םָאְנ םֶדָו בֶלח ל ביִרקַהְל יִנָפְל ּודְמַעְו יֵנֲתְרׁשְל ילֲא ּוברקי
 ינתרשל יִנְָלָש-לֶא ּובְרקִי הָּמַהְו יִשְדְקִמְלֶא ואב הָמָה :הָוהְי
 תיִמיִנָּפַה רַצְחֶה ירעשה לֶא םָאובְּב הָיָהְויז :יִּתְרַמָשְמתֶא ּורְמָשְו
 רַצָחֶה ירַעָשְב םֶּתְרַשְּב רַמָצ םָהיֵלֲע הָלעֶיהאלְ שבלי םיִּתְשַפ יִדְנְּ
 םיִּתְשָפ יִסְנְכִמּ םֶשארלע ויְהְי םיִּתְשָּפ יראפ 5 :הָתְיַבְו תיִמיִנּפַה
 הָנוציִחַה רַצְחַה לא םַתאָצְבּויפ :יעַזיַּב ּורָּגִחְי אֶל םֶהיִנְתַמדלַע ּויָהְי
 ּהָּמַה-רַׁשֲא םָהיִדְנְּבִתֶא ּוטְשַפַי םָעָהְ :לֶא יהָנוציחַה רַצְחֶה לא
 םיִרָחַא םיִדְנְּ ּגשְבְלְ שדה תכְׁשְלְּב םֶתוא ּוחיִּנַהְו םָּב םֶתְרָשִמ
 וחלש אלו ערפו וחלני אל םֶׁשֲארְו>ט :םֵהיֵדְגְבִּב םעֶה"תֶא ושדקידאלו
 -לֶא םֶאובָּב ןֶהְּפדלְּכ ָּתְשידאל יי :םֶהיִׁשאָריתֶא ּוִמְסְכִי םוסָּכ

 דם יּכ .םישנל םָהְל וחקי"אל הָשּורְנּו ְנמְלַאְו>> :תיִמיִנָּפַה רַצָחַה |

 ןָהְמ יהָנְמְלא יָה רֶׁשֲא ָּנָמְלָהְו לאְְשִי יתיּב עֶַוִמ תולותְּב
 :םַעְדוְי רּוהְטָל אָמָטְןיִבּו לָחָל ׁשֶדק ןיֵּב ּורוי יִמַעְתֶאְו :ּוחָּק
 יִתֹרּוּת-תֶאְו יּוהֲמְּפְׁשו יֵטָּפְׁשַמְּב יֹטַּפְׁשִל ּוְמַעְי הָּמַה יבירדלעוא
 יתַמלֲאְוSפ :ּושדקו יִתותְּבָש-תֶאְ ּורמשי .ידעומהלָבּב יתֹקִח-תֶאְו
 תָֹחֲאְלּו יחָאְל תַפְלּו ןבלו םָאְלּו בָאְלםַא יִּ הֶאַמְטְל לאְוָבְי אֶל םדָא
 םיִמָי תַעְבְש יותְרַהְט יִרָחֶאְוא :'ֹואָמַטִ שיִאל הָתְוָה-אל- רֶׁשֲא
 תַרְׁשְל תיִמיִנּפַה רַצְחָה-לֶא ישֶרָקַהלֶא ואב יב :ול"ורּפסִ
 יא יהָלֲחנְל םָהָל הָתְיֲהוי :הָוהְי ינדא םֶאְנ וְתאָּטַח ביִרְקִי שָדְקּב

 זכ "1 ויהיו 6 3) | 5 >608) | 13 *1 6 6 1155 6 לֶא || * 41 6 6 | * 6
 לֶאְרַשִי ישדק, קזb 1 cf Lv 21,22; 222. 3.15 | %16 6 לֶאְו | == 6 םֶתֹועְתְּב
 ּועּת רֶׁשֲא | 14 * 6 נתנו | * >8(6) | 15 ;sic 8 (interv)“ 6 'כה | ל 6
 תיִּב | 5 6 + 0טס(סצ cf) 29 הָחְנִמ?) | :7 >6"(; ?dl צe ]1 ? הָתיָּבַמ |
 18 add? mlt MSS GV Nb] | rg ;$<  -* ₪ | 22 * 416 68 | ל >8(6); 1 48||

ins? c 6 D | ° Q mlt MSS bgwn); K bbw? || = Q Vrs ine! (K24 *  
 ּוהָמּפְׁש) | 25 * 6 שָפָנ | * 2 6 0 ואבי | 5 1 6 םסממ 2155 680 71 | “6
 אָמַטי 64+ 26 | 26 * 1 6 8 ותֶאְמְט | ל 1 6 IMS 6s -רֶפְסִי | * 5 prb 6 9 וָאװ

 רַהְטִי | 27 = 4! c 6(%) || 28 *-* | 6  הָלֲחַנ םֶהָל הָיְהְת אלו



 2 לאקזחי 45,12—44,29

 = הָחְנִּמַהפ :םֶתְוַחַא יָנֲא לֵאָרְׂשִיְּב םֶהָל יּוַנְתִת"אְל הָּנְחִאְו םֶתְלַחְנ
 = :הָיְהִי םֶהָל לֵאְרׂשיְּב םֶרֶח-לָכְו םּולְכאְ הָּמַה םֶשָאְהְ תאַטַחָהְו
 / םיִנהְפל םָכיֵתֹוָמּורְּת לכמ לב תַמּורּת- לכו 2 יִרֹוּכְּב" לב תיִׁשאָרופ

 ְדָתיֵּב-לֶאי הָבְרְּב חיִנְהְל ןהפל נתת םֶכיִתְסיִרע תיִׁשאַרְו הֶיהְ
 פ  :םִיִנֲהְּכַה ּולָכאי אל הָמַהְּבַהְְְמּו ףֹועָה"ןמ הָפַרְמו הָלָבְנ"לַפי

 k ₪ךקו הָוהיל הָמּורְת ּומיִרָּת הָלַחַנְּב ץֶרֶאָהתֶא םְַליִפהְבּוי 45
 = "שרק ףלא יהָרְׂשִע בֵחְרו ירא ףלֶא םיִרָשַעְו הָשָמַח ּךְרא ץֶרָאָהְְוִמ
 = תוֶאַמ שמח ישרפַה- לאל הנֶמ יהיִהְי= :ביִבָס -הָּובּגלָבְב יאוה
 = ןמו :ביִבְס ול שָרְגַמ הָמִא םיִׁשָמֲחו ביִבְס עֶּבְרְמ תֹוֲאַמ ׁשֵמֲחּב
 = םיִפְלַא תֶרָשע בחרו | לא םיִרָשָעְו ישמח ּךְרא דומָּת תאּזַה הָּדִמַה

 = םיִנָהְפל לאוה ץֶרָפְִָמ 'שְָקי :םיִשֶדק שֶדְק ישְָּקמַה 'ָיהְיבּ
 = םּוקָמ םֶהָל הָיָהְו הוהְי-תֶא תֶרָשְל םיִבְרְקַה "הָיְהְי שָּדְקַמַה יִתְרָשְמ
 | תֶרֵׂשְעַו ףרא "לא םיִרְשִעְ הָשַמַחְו5 :ישדקמל שקמו םיִּתבְל
 1 םיִרְׂשֲעי הָּזְחַאְל םֶהָל תיבה יִּתְרָׁשִמ םוָלל יהָיָהְי בַחְר םיִפְלֲא
 = הַׁשְמֲח ֶָראְו בחר םיֵפְלֲא תׁשַמח ּונתַּת ריִעָה תַזָחַאּוי :'תֶכָשל
 ] איִשָּנלְ :היהְי לָאְרְשַי תב לָכל שָדְקַה תַמּורְּת .תמעל הל םיִרְׂשֲעְו
 ו שָדְלַהתַמּוְרִת ונפל ריִעָה .תֶוחאְ שֶרְלַה תַמּורְתְל ּהּנִמּו הָּזִמ

4 oF 

 ךְראְו הָמיָדָק יהָמְדַק תֵאְּפִמּו הָמָי םָיתאְּפִמ ריִעָה תזְחַא נָא
 דד 41

 = וְלייהְיִהי יץֶרָאָל* :הָמיִרְק לּובג"לֶא 'םָי לּובְגִמ םיקלֲחַה ידֶחא 'תומעל
 -תיִבְל ּנְּתִי ץֶרָאָהְו יֵמעדתֶא איש רָע ּונוידאלו לֵאָרׂשיְּב הּנֲחַאֹל
 יִאיִָשְנ םָכְלבר הֹוהְי ינדַא רַמָא"הְּכ ם :םֶהיִטְבְשְל לארי
 םֶכיִתְשְִ ּומיִרָה ּושע הֶקְדְצּו טַּפְׁשִמּו ּוריטָה דׂשְו םַמְח לַארְׂשִ
 יהי קדַצ"תבּו קָדצ"תַפיִאְו קדצינְזאָמ :הוהְי יָנֹדֲא םָאְנ יֵמע לעמ
 תַּבַה רָמָחַה 'רשעמ יתאִׂשְל הָיְהִי דָחֶא ןֶכָּת תַּבַהְו הָפיִאָהיי :םכְל
 םיִרְׂשֲ לקשהו :ותְנְּכְתִמ הָיָה רֶמֹחַה-לֶא הָפיִאָה רָמִחַה תַביִׂשעַ

Cp 45,8 םֶביִּתָּבִלְע | בז 16 63 לכ| |  cf28 ל 6 ןַתָּנִת, 5+ 1 | ףס "16 6  
 | 15% 61 6 40155 ₪66 89 | * 1 6 6 Dרֶׂשֲע | 1? איה 64 | 48 לָכ 2 היהי
 cf 6), frt sic] | 2 prb trsp post4 | 5 16 6 ₪ 5 היָהְו | ל 6 שרק |

(frt orig +65 הָיָהִי  * | ft add | <>63, dl | 4°26, dlהָׁשָמַח | **  Q3°  
 אוה) || = קזמ 1 || %% קrקפ cf( 6) ׁשֶרְנַמְלּ, ג! םַשרקל דקַפִמ Cיִּתַבְל) | 50
 הָיָהְו; 1c א הָיְהִי | ל 1 < 6 תֶבָשְל םירעל) | 6 >5; 6ןתּת ן?דֹמּת) |7יו

ml: MSS Edd n9— | = >$, prb dl (dittogr?) }לע | * 1 לעו || <1 םֶדְק || 51 6  
 51 6 6 הָמָי | 8% a dl c $; 6 trsp in 7 ('אל 'דק) | * 1 6 6 הָיָהְו | <16 6

 לֵאָרְׂשִ 2 | זז * זס ?, 1 ? םֶכָל 66 8) || * 1 קזט cf) 6( תירשע.

ras 

  hyהו ו 7



25 EZECHIEL 823 

 לָקֶש 'הָׁשִמֲחַ הָרׂשֲע םיִלְקְׁש 'םיִרְשֲעְו הַָׁמֲח םיִלַָׁש יםיִרְשֲעיהָרג
 תיִׁשש ּומיִרְּת רֶׁשֲא הָמּורְּתַה יתאָזי :םָכָל הָיָהְי הָנָּמַה

 קחְויצ :םיִרעְׂשַה רֶמְחַמ הָפיִאָה 'םֶתיִששְו םיִטַחַה רֶמָחַמ הָפיִאָה .
 ירמח םיִּתַּבַה תֶרָשְע" רה"מ תָּבַה 'רָשָעמ ןַמַׁשַה תֵּבַהי ןַמׁשַה
 'םיִתאָמַה ד ןִמ ןאָּצַה ןמ תַחַא-הָשְוי5 ;רֶמָח םיִּתְּבַה תֶרָשַעדיִּכ
 םָאְנ יםהילע רַּפַכְל םיִמָלְׁשִלְ הועלו הָחְנַמ לֵאָרְׂשִי 'הקשממ
 תאַָּה הָורְַה"ילֶא יָה ץֶרֶאָה םַעָה לכו פ :הָוהְי יָנֲֹא
 סגה ּהָחְנַמַהְו יתולועָה היִהִי איִׂשָנַה-לֲעְ :לֵאָרְׂשיְּב איִׂשָנַל
 הָׂשעי-אּוה לֵאָרְׂשִי תי ידעוָמ"'לָכְּב תושב םיִׁשְדֲחְבּו םיִגַחַּ

 רעב רּפכְל םיִמְלׁשה-תֶאְו הֶלּועָה"תֶאְו הְֶנמַהתֶאְו תאַמַחַהתֶא
 ס ולֵאָרְׂשתיְּב |
 רֶקְּב"ןְּ"רַּפ יחָקִּת ׁשֶדֹחַל דָחֶאְּב ןושארָב הוהְי ינדַא מָאְדהְפִי* =

 ןתְנְו תאָטַחַה םִּמ ןהכה חֶקָכְויפ ׁשְָּקִמַהתֶא 'ָתאַטֲחְו םיָמָּת
 'תֹנּזְמ"לַעְו "תָּבְזִמל הָרְזַעָה תוגַּפ" עֶּבְרא"לָאְו תֶיַּבַה 'ִתוּוָמילָא |

 ׁשיִאָמי ישֶדֹחב הָעְבְׁשְבי יהָׂשֲעְּת ןָכְויי :תיִמיִנָפַה רֶצָחֶה רעש
 םוי רָשָע יהָעְבְרְִּב ןושארָביי :תִיָּבַהתֶא םָּתְרַפְכְו יִתַּפִמּו הֶנש

 הָשָעְוי ;ילָָאְ תוָצַמ םיִמָי יתועְבְש 'גַא חַסַּפַה םֶכָל הָיְהִ שרל |
 תַעְבָשְוי :תאָטַח רַפ ץֶרָאָה םעד לָּ דַעְבּו ודַעַּב אּוהַה םִויַּב איִׂשָנַה

 םיִמימְּת םיִליֵא תַעְבׁשְו םירֿפ תעְבׁש הוה הָלּע השי נְֶהיֵמְ
 הָפיֵא הָחְנַמּו :םויל םיִּזע ריעָש תאַטַחְו יםיִמּיַה תַעְבָש םויל |

 הֶׂשֵמֲחְּב ייִעיִבָשַּב :הָפיִאְל ןיק ןָמֶשו הָשְעְי לוָאְל הָפיִאְו רֶפל
 יהָלַעָּב תאָטַּכ םיִמָּיִה תַעְבַש הָלֶאְכ הָשְעְנ גְחְּב ׁשֶדַֹל 'םוִי רֶׂשֲע
 פ | ןֶמָשַכְו הָחְנִּמַכְו

 120: 20-25 +-15 = 60 ש = ז הנמ, 560 קזל 6 | *1 6 6* הָשָמַח | * 1
prb6 6* הֶרָשַעַו | < 16 6% םיִשְמַחַו | 13 * 6 'ז] | * 1 6 טופ תי - || 14 **  

 384 | *1? תיִרָשַע 6[ זזל || << 416 9(6) (] רפַה) || 116 ע 6( 3רפַה | 15 * חס?
 ו ? הָמּורְּת cf 6 | * >3; 1 ? 6 6 תוחְּפָשִמ (6* - לַּכִמ | * 6 םָכ- |
 16 * >6(%), סזצק ? 6[ ל-* || P 1 prb (cf 6( תֶא JAY vel c (RY) $? מירי |

°lc r1MSS A— |» 1 c 4oMSS Vrs 'Q | 18 * 1 plurc 6 cf2o |? lvel17  
 Dn— velc 6 אָטַחְ | 9 51 6 68 300155 6 לע | ל 1 6 2155 684 תזז-- |
 6 ו לעו | <% 8 'זַמַה יִּפ || כס * 3 'עו?, 1 הֶׂשֲעַי | ** 1 6 6 שֶדחַל דָחֶאּב יִעיִבָשַּב| |

Pvel |חספה |  potיכיר רֶׂשֲע 'חבו  ? cf 6 || 2r ° prps WHI, sed ins7;  = 
 dl vel 1 (his?) (prb) חַסָּפַה גַח | = 1c 1S Vrs תַעְבָש | %1 6 68 ולכאת | |

 23 = >8; ft dl'מיה 'ש | 24 >3, 41? | 25 * 68 'בו | *>3)8(6 | <<< 8 'ְִ



 824 לאקזחי 16—46,1

 = םיִדָק הָנּפַה ּתיִמיִנָּפַה ךַצְחֶה רעש הָוהָי ינדַא רַמָאהּכי 6
 = שֶדָחַה םְִיְבּו חָּתְפִי תֶּבַשַה םוָיְבּו הָשְעִמַה ימי תָשָש רּונְס הָיִהְי
 = לתַזּוזְמְלע 5 דַמָעו ץוחמ רעַשה יסלוא ר איִשָנַה אָבּוצ חֲתָפִ

 les חהׁשהו: :בֶרעֶהד רע רֶנַסידאְל רעהו אציו רַעָשַה

 ."רָשא הָלעָהְוי :הָוהְי נפל םיִשְדָחְב תותְּבַשַּב אּוהַה רעשה חַתֶמ
 | :םיִמָּת לִיִאְו םֶמיִמְּת םיִׂשָבְכ הָשַש תָּבַשַה םויּב הוהיל איִשָּנַה בֶרְקִ
 = :הַפיִאְל ןיִה ןַמְׁשְו ודי תַּתַמ "הָחְנִמ םיִשָבָכלְ לואְל הָפיִא יֲחְנַמּו

 | | "םיִשְבְ יתָשָשְו יםֶמיִמִּ ירְקְבְּי רפ ׁשֶדֹחַה םְבופ
 = הָחְנִמ הֶׂשֲעַ ליאל הפיִאְו רַֿפל הֿפיִאְול :ףוהי יםַמיִמִּת ליאו
 < ףרה איִשּנַה אוָבְבּו* :הֶפיִאל ןיה ןַמָשְו ִדָי גישפ רשאּ םיִשְבּכלְ
 ן הָוהְי נפל ץֶרָאָה" םע אובְבּופ :'אָצְי ָּכְרדְבּ אובָי רַעָשַה יםלוא
 בגג רער אצי תֹוֲחּתְׁשִהל ןוֿפְצ רעש ְךֶרָד אָּבַה םיֲִעֹומַב
 רַעָשַה ךֶרִד בּושָי אָל "הָנוָּפָצ רעש"ךְרד אָצְ בָנָנ רעש אָּבַהְ
 אֹובי םָאֹובּבי םַכֹותְּב איִׂשָנַהְוו :יואצי ֹוחָכָנ יִּכ וב אָּבִדררָשא
 פל הפיִא הָחְנּמַה הָיִהִּת םיִלֲעֹומַבּו םיֵּנַחבּויי :יואצי יםָתאָצְבּו
 דיִכְו* פ :הָפיִאְל ןיִה ןַמׁשְו וי תָּתַמ םיִׁשְבָּכַלְו ליאל הפיִאְו

 -תֶא ול חַתַפּו הוהיל הָבְדְנ םיִמָלְׁש-וא הָלֹוע הָבָדנ איִׂשָנַה הָשַעְי
 הֶׂשְעְי רֶׁשֲאַ וימָלְׁש-תֶאְ ותְלע-תֶא הֵׂשְעְו םיִדָק הָנֹּפַה עשה
 ותנְׁש-וְּב שבְכְו :ּותאָצ יֵרֲחֶא רעְׁשַהיתֶא ְךגָסְו אֵצְיְו תּבְׁשַה םֹויְּב
 :יתא הָׂשֲעַּת ירק רֶקבַּב הוהיל םויַל הלוע * *הָשַעְת םיִמָּת
 תישילש ןמשו הָפיִאַה תיִשש ירכבב רכב ויִלָע יהשעת הָחְנִמּוצ
 A :דיִמָּת יםלוע יתוקח הָוהיְל הָחְנִמ תֶלָמַה-תֶא סר ןיִהַה
 ס  :דיִמָּת תלוע קבב רָב ןְמְׁשִה"תֶאְו הָחְנִמַה-תֶאְוׂשֶבָּכַה"תֶא

 ותָלֲחנ ויָנְּבִמ ׁשיִאְל ל הָנָּתַמ איִׂשָנַה ןתוזיכ הוה ינֹדֲא רַמָא"הָּכיפ
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EZECHIEL 825.476—46,17  

 ותְלֲחּנַמ הָנּתַמ ןּתיהיִכְויז :יֹהָלֲחנְּב איָה םֶתְּזֲחַאי הָיָהִת ויְנְבְל איָה
 יול ּךַא איש יִתַבָׁשְו רֹורְּדַה תנְׁש-דַע ול הָתיָהְ ויָדְבַעַמ דַחַאָל |

 םֶתָנִחַאְמ םֶתְנּוהְל םֶעָה תַלֲחַנִ איִׂשנַה חָכידאָלְווא :הֶיְהִּת | םֶהְ ויָנְּב
 :ותּנְחַאְמ ׁשיָא יֵמע וצָפידאל רֶׁשֲא ןעַמְל ויְנְּב"תֶא לֲתְנ וִתנֲחַאַמ

 ׁשֵדּקַה יתוכְׁשְלַה- לֶא לעְׁשַה ףֵתּב"לֲ רֶׁשֲא אֹּובָּמַב יִנֲאיִביַופ
 :'הָמִי םַתָכְריבי םּוִקָמ םֵׁש-הֵּנַהְו הָנֹופְצ תֹונּפַה יּםיִנֲהַכַה לֶא"

 םֶשָאָהתֶא םיִנהָּפַה םֶשּולְשבְי רשא םּוקֶמַה הֶז לא רֶמאָיַני
 רַצְחָהְלֶא איִצֹוה יִּתְלַבְל הָחְנְּמַהזתֶא פאי רַשֶא תאָטַחַה-תֶאְ
 הָנוציִתַה רַצָחָהְלָא יִנָאיִצויִני = םעָהדתֶא דקל הָנֹוציִחַה
 רַצְח רצְחַה עָצְקְִּב רַעָח הָגהְו רֶצָחַה יעוצקמ תַעּבְרַא-לָא יִנֵרְבעיַ
 'םיִעְּבְרַא יתֹורְמְק תֹוָרְצֲח רַצְחֶה תַעצְקמ תַעַבְרַאְּב :רַצְחַה ַעָצְקִמְּב
 ירּופְוי :'תוְקְצְקֶהְמ םּתְעְַּרַאְל תַחַא הָּדִמ בַחָר 'םיִׁשלְׁשּו ְךֶרא

 תֹּוריִשַה תַחַּתִמ "יּושָע תולָשַבְמּ םָּתעַּברַאל ביִבָס יםֶהְּב ביִנָס |

 יתְרָשְמ םָשּולָשבְו רש םיִלָשַבְמַה ת*ב הָלִא יא רָמאַיַנ :ביִבָס
 :םעָה תָבָזתֶא תִיַּבַה

 ןּתְפַמ תַחַּתַמ םיִאְצֹי םִיָמ"הַּנַהְו תִיִּבַה חַתָּפ-לֶא יִנָבָשְיַוי 7
 ףַתָּכִמ 'תַחַּתִמ םיִדְי םִיּמַהְו יםיִרָק תיַּבַה יְיָ" הָמיִדָק תִיַּבַה
 יִנָבְסיו הָנֹופצ רַעְׁשיְְּרּד יִנֲאיצֹוו> במ בָנָנִמ תיִנָמְיַה יתִּיַּבַה

 םיִּכָּפָמ םִיַמ-הַּנַהְו 'םיִדָק הָנֹוּפַה 'ִּדִרַּב ץּוחה רַעָש"-לֶא ץיח ְּךֶרְּב
 ףֶלֶא דָמָיו ֹוָדיְּב וקָו 'םיִדָק שיִאָה-יתאַצְבּ :תיִנָמְיַה ףַתָּכַהְְִמ
 םיִמב "יִנָרְבַעַיַנ ףָלֶא דָמַינּ :'ֹםְיסְפָא ימ םִיַמַב יֵנֵרְבעיַו הָּמֲאָּב

 1 ףלא ד דָמַיופ :םִיָנְתָמ יִמ יִנרְבעיַו לא דָמַיַו םִיָּכְרִּב יםִימ |
 :רָבעידאְל רֶׁשֲא לַחַנ חש יִמ םִיַּמַה ּוָאְנִיְּכ רבע .ילָכּואדיאל רֶׁשֲא
 :לֵחָּנַה תַפְׂש-ילע יִנָבָשיַ נבל םָדֲאדְוְב ָתיִאְרַה יֵלֲא רָמאיופ

16 2:5 >; 8 = (SA םָת=) הֶּוִחֲא | נ7 * 603% | מ ו הָבָשו | cle 
  61638 | 91של | ל-ל 1 'הכל רֶׁשֲא  | 18 4 6 6090 | rg °1 (cf 8)תל-- 68
prb c KDn33; 6 kKexwpiguévog (6MS5 + 00ג.) = ? (הָמָי) דָרְפֵנ | 1 
vel c 6 ְ  .|  cf 22תע-  vel NI et ins DW post IBN‘ cf $ | ar | prbםֵׁש
ale 68 cf Hier nisgp |b frt ins c הָּמֲַא | > 516 41; 01 6 63% | 23 *1 

  | 24 5קוט תוריִטְו; 6 68? || ל 1 6/ 8) םֶחָל (ש61 ? םֶתּוביִבְסְ) | < 1 תיושע
 ּכַהַמ | 2 **1 ? דלֶא  | Cp 47, 1°58, frt add |» dl c GV] = 6יִּתָּב 6

 ה | 3 *1 קזט אָצְיו  || ° 1 prbרעשל ץּוחמ ; ו 38 ₪5 (6( 68) 'רד קס 'פה

  | 4 * 6עו ? יִנָאְצְּויַו | * 66 ? םֶדְקִמ; 1? (ה)ַמדְקה | * 6 רבעי | 58 'ַא; 1? םיִסָּפ
  | § °° 6 nilל 1 6 0, 5 מ | < 6 6[ 3%; גמפ 6 121155 86% םִיָמַב [35 [6

MSS Edd; Or 7b. |חו אלו | ל 3155 6 6/8 'וי | 6 * >8(6); 41? | ל > 16  
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 $26 לאקזחי 19—47,7

 הָבְרעָה"לע יִדְרְְו הָנומְדַַה ְליְִַה"לֶא םיִאָצוִי הָלאָה םִיַמַה ילא
 רָמאיו :הָּזִמּו הָּזִמ דֶאְמ בר ץע לַחַּנַה תַפְשילֲא הָּגַהְו ינַבּוׁשְּבז

 = שָפְגִלָּכ הָיָהְוי :םִיָמַה 'ּואפְרְִו יםיִאְּוְמַה הָמָיַהילֶא הָמְיַה ּואָבּו
 = הָנְדַה הָיִהְו החי 'םְילֲחנ םֵׁש אובְנ רָשאלּכ ילֶא ץרשידרָשא ו הי
 . אובְידרָשַא לָּכ יִחְנ' יּואָפָריְו הָלֲאָה םִימַה הָמָׁש ּואָב יִּכ דָאְמ הָּבִר
 םיִלְגָע ןיעדדעַ ידָּג ןיעמ 'םיִגְו ויָלָע "ּודְמַעִ 'הָיָהְריי :לַחֶּנַה הָמש
 = לוָדְּנַה םָיַה תגְרַּכ 'םְׁנְד יהָיְהִת הנמל יהי םימרחל ַֹוֲטְׁשִמ
 | לחגַהלַעַי :ּונָתְנ חלמל ּאָפָרְי יאל ויָאָבְנּו יּוֵתֲאצְּבוו :דֶאְמ הָּבַר
 | םתְידאְלְ והָלֲע לובודאל לָכֲאֿ"ץעלָכ והנמּו הֶּנַמ ותָפָש-לַע הָלעי
 = לירפ יָהְו םיִאְצּוי הָּמַה שָדְקִמַהְִמ ויָמיִמ יִּכ רָּבְבְי ׁשְֲחְל ויָרּפ
 2 :הָפּורְתְ והלַער לכַאמל

 | ראה" לֲחנְתִּת רֶׁשֲא ילּובְג יהַּג הֹוהְי ינדא ָמָא הפ
 ׁשיִא ּהָתֹוא םתְלַחְנּוי יםילְבח ףסוי לֵאָרְׂשִ יִמְבְׁש רׂשְע יִנָשָל
 תאְּיַה ץְרֲאָה הלו םכיִתְבאַל ּהָּתִתְל יִדָידתֶא יתאָשְנ רָשַא ויִחָאְּ
 / לרגַה םִיַה"ַמ הָנֹוֿפְצ תַאָפַל ץֶרֲאָה לּובָג הזו :הָלחנְּב םכָל
 1 לבג רֶׁשֲא 'םירְבְס ּהָתורַּבויתַמֲח :הָדָדְצ 'אּובְל לח ִָרְַּה

 דוד :

 = היָחְויז :ןֶרוח לבג" לֶא רֶׁשֲא ףןּוכיִּתַה רֵצָח" תַמֲח לוב ןיִבּו קָשָמּד
 = "תֶמָח לּובְנּו הָנופצי וין שמ יִלּוְבְּג ןוניע רצח םיַהְִמ לּובְנ

 | שמד ףיכמו ןרוח 'ןיבמ יםיִלָק תֶאְפּויי :ןֹופָצ תֵאָּפ 'תֶאְו
 = יָגֹומְדקַה םיַ" לע ילְָנִמ ןריַה לֵאְָׂשִי ץֶרא יבמ רֶעלִַה יבמ
 = דע רָָּתִמ הָנַמיַת יבְגְנ תַאפופ :הָמיִדָק תַאָּפ =תֶאְו 'ְּמּת
 0 :הָּבְגג הָנָמיֵּת"תַאְּפ תאו לודנה םָיַהלֶא הלחנ שרק 'תובירמ למ

 ד + ATT J - עדה

 7 5 סח; 17 יִנָביַשיַו 6 6* | ל 16 6 לע | 8 *< זק; קזקפ םיִצּומֲחַה םִימַה
 | .60/8 | 16 אָּפ--; 555 - | 0 516 6 לע | ל 16 עפ לָחַּנַה | 5 8 + םִיַמַה |
 יי (dittogr) | זס *1 6 68 'ִעַו; א ּודמעי 0 'ע || ל :ה6 155 יד | 1

(cf 3)6 689 הָיְהִי | % >5; 0טפ ( ּהָנ-כ; קזזפ וימיִמ (6ספ) 6 ויהי)(?) | 1 4  
 = הָתיִהְו | 11 32(60) ֹותָנְד | זז * ס ויּוצְּב א ותאָצְב | * 8 0+ אלו | ז2 6
 הָיָחְו | דָב *1 c nonn 155 9 - | 147 | = add (1 prb c 6% םיִלְבַמ) |

  6) 16% | 16 * 6, sed prb dl ||? 6+ AAiau, prps'ִד | ל ומ 6 6 תַמָח 1 15 8
 |  cf 17; 48,1 Nu 34,9ןוניע הָרֵצֲח,  cf 2S 10,165 || = 1 (prps cf 6) (JJ=)םֶליִח ₪

  | => <6)8(, al?; prps vel 'n 'a'¥I velלע | דל *1 4 'ְּו | * 1 הָנּופַצ 6 6 81
 יח 'ג יִנָפְִלַע + 48,1 || %1 6 םסממ 1155 8 תאז || 18 * קן + רָשַא ןוניע רַצָחִמ

prb 516 1 | ל 1 6 6 ןיִּב | * 1ַבּו | %1? 6 689 ליִּבְגַמ | < 1 6 סתם 155 6 דע | 
 הֶרָמַתה ₪ דפ || 5 16 8155 68 תאז | זמ * >3 | ל 1 6 תסמם 66 :6 8 6 11
 תַב-- | 5 16 84158 68 תאו 80 1155
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47,20—48,14 EZECHIEL 827 

 תאז תַמֲח אֹובְל חכנ"רע לּובְּנִמ לודְּנַה םִּיַה םִי-תַאְפּו>

 :לאְרְשי יִטְבָשְל םָכָל תאִּנַה ץֶרָאָה"תֶא םָּתְקלִתְיי  םיתַאּפ
 -רֶׁשֲא םֶכָכֹוְתְּב םיִרְגַה םיִרגַהְלּו םָכְל הֶלֲחנְּב ּהָתֹוא ּולָפַת הָיָה
 ָֹלְּפִי םָכְּתִא לֵאָרְׂשִי 'רְבּב חֶרֶזֶאְּכ  'םָכְל ּוָקְו םכָכֹותְּב םיָנָב ודלוה
 וִּתִא רגַה ךֶנרֶׁשֲא טְבְׁשב הָיָהְו לֵאָרְׂשִו יֵמְבַׁש ּךֹוָתְּב הָלֲחַנְב
 תומש הָלֲאְוי 48 5  :הוהְי ינֹדֲא םָאְנ ֹותָלֲחַנ ּוְנְּתִּת םֶש
 ןניע רצח - תָמָחאוְבְלי לת ידָילֶא הָנופְצ .הצקמ םיִטְבָשַה

 ל יי םיִדָקיתַאְפ ולויֲהְו' תַמֲח ךיחלָא הָנֹופְצ קְׂשַמּד לוב
 \לַעְרּ :דָחֶא רֶׁשֲא הָמָי תֶאָּפִדדַע םיִדְק תַאָּפִמ לבג ולעֶוי דָחֶא

 לבג ולי ּדָחֲא יִלָתְפִנ הָמְניתַּפדַעְו הָמיִדק תֶאפַמ רֶׁשֲא ליב
 הָשַנִמ לּובּג ילַעְו5 :דַחֶא הָשנִמ הָמי"תַאָּפ"רַע הָמָדְק תאְּפִמ יִלָּתְפַנ
 תֵאָּפִמ םִיַרפֶא לבג לע :דָחֶא םִיִרְפֶא הָמִיהתַאָּפ-דַע הָמָדָק תאָּפִמ
 םיִדָ תֶאַּפִמ ןַבּואְר לבג לע :דָחֶא ןְבּואָר הָמְנ"תַאְּפ"רעֶו םיִדָק

 -דַע םיָדָק תֵאְּפִמ הָדּוהְי לּוָבְג לֵעְוֿי דָחֶא הָדּוהְי הָמָי תאְּפִדדע
 בֵחֹר ףָלֶא םיִרְׂשֲעְו ּהָׁשִמֲח ּומיִרָּת-רִׁשַא הָמּורְּתַה הָיְהִּת הָּמִי תֵאְּפ
 שָּרְקַמַה הָיָהְו הָּמייתאְּפהרַע הָמיִדָק תַאָּפִמ םיקלחה דַחאָּכ ראו
 הֵׁשֵמֲח ףרא הָוהיִל ּומיִרְּת רֶׁשֲא הָמּורְּתַהְ :הָבֹותְּב
 ׁשְדקַה-תמוְרת הָיִהְּת הלאו : יםיִפְלַא תַרָׂשְע בֵחֹרְו לא םיִרְׂשֲעו |

 ימלא תֶרָשַע יבחר הָמָיְו ףָלא םיִָשָעו הָׁשמֲח הָנֿפְצ יִנֲהּבַל
 ףֶלֵא םיִרְׂשֲעְו הֵׁשִמֲח יֶּרְרא הָּכְנַנְו םיֿפְלַא תֶרְׂשְע 'בַחְר הָמיִדְקְו
 רֶׁשֲא קודָצ ינְּבִמ ׁשּדְקְמַה םיִנֲהְכלִי :ֹוכֹותְּב יהָוהְיישדקמ הָיָהְט |
 ועְּת רָשאּכ לֵאָרְׁשִ יִנָּב תֹועְתַּב ועַתְדאל רֶׁשֲא יִּתְרַמְׁשִמ רָמְׁש |

 -יִלֶא םיִׁשְדַ ׁשֶרָק ץֶרָאָה תַמּורְּתִמ יהָיִמּוְרִת םֶהְל הָתְיָהְו :םיולה
 הְלֶא םיִרָשַעְו הָשַמַח םיִנֲהְכַה לוב תַמָעְ יָה :םיולַה לבב
 בַחֹרְו ףלא םיִרשַעְו הָשַמַח ראי םיִפְלַא תַרָׂשֲע בַחֹרְו ְּךְרא
 תיִׁשאָר "רובעי אָלְו ירמי אָלְו ּוּנמִמ רְכְמיְדיאְלְוי :ימיפְלֲא תֶרׂשְעי

20 1? c 6S ְליב | 2ז >3 | 22 * 61 6( 69 (=? םָתְלּפַה 8? | | 23 js 
 יֵנְבָּכ | 41 80 ולפי | ספ 48, ד *1 םיַהְְוִמ ₪ 47,17 || ל 1 קזט 6 8 'ָנּ] 01
  66 6 ₪ 35לע | < שק ; 1 קגט הָמְיתַאְּפִ"דְעְו הָמיִדְק תַאְּפִמ לּובְגַהְדלַעְו 1 5
  addדע] ג8 4.5.7.8 | 9 | ףַלֶא םירשע ל | 10 * >6, קזפ 21

  | 12 * 6'ַּב םיִש--  = 1c 686ל 63, קזפ 866 || <* 6 שְּדְקִמַה רַהְו | זז
  46 | >> 6הָמ-- | *1 לע | 14 *1 6 64 'לְלְו | * 1 לפה 36 ₪ 5185 ₪ 1

  0ףלֶא םירשע | 14 *16 68 אל || ל | 6 3 ּורְמָּי | < 1 6 8 ּורָבַעָי (א רּובָעָי
 ריָבֲעי).
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 ₪ לאקוחי 48,15--29

 / לע בֵחֹרְּב רֶתונַה םיִפְלִא תַׁשֲַחוי5 :הוהיִל ׁשֶדָקיִּכ ץֶרָאָה
 = הָתְיֲהְו שָרְגַמְּ בשומל ריעל או"ח ףֶלֶא םיִרְׂשעְו הֵׁשְמֲח יִנָּ

 = תַעְּברִאְו תואמ שמח ןופֶצ תֵאּפ ָהיֶתדַמ הָלַאְוי :הָכותֿב ריקה
 = "תֶאְּפְמּו םיִפְלִא תַעְּבְרַאְו תוֶאַמ ישמח ׁשַמֲח בָנֶנתַאְּפּו םיִפְלא
 תַעַּבְרַאְו תּואָמ שָמַח הָמיתֶאַּפּו םיִפְלִא תַעַּבְרַאְו תואמ שמח םידק
 םיִׁשְמֲח הָּבנָנְו םִיַתאָמּו םיִׁשִמֲח הָנֹוֿפְצ ריעל שֶרְגַמ הָיִהְויז :םיִפְלא
 רֶתּונַהְו :םִיָתאָמּו ישמח הָּמִיְו םִיַתאָמּו םיִׁשָמֲח הָמיֵדָקְו םִיִתאָמּו

 םיִפְלַא תְרָשעו הָמיִדָק םיִפְלַא תרֶשע שרפה .תַמּורְּ תַּמִעל ְךְראָּב
 ידְבְעְ םֶתְלְל 'התֶאּוְבְת הָתיְהְו 'שָדְקַה תַמּורְּת תַמֲעְל היָהְוי הָמ
 הָמּורְּתַה"לָּכ 0 :לֶאְרְשְי יטבָש למ 'והולבעו ריִעָה ידָבעַהְו :ריִעָה
 -תֶא ּומיִרָּת יתיִעיִבְר ףלא םיִרְׂשעְ הֵׁשֲמֲחַּב ףלא םיִרְׂשֲעְ הָשָמִח
 והָּנִמּווהְּנִמ איִׂשָנַל רָתֹונַהְו>י  :ריִעָה תֹוֲחַא-ילֲא שֶרְַה תַמּורּת
 ולא םירשעו הָׁשִמֲח :יִנָּפ לא יריִעָה תְַחַאלְ ׁשרָּקַה- תַמּורְתַל
 -ילָע ףַלֶא םיִרְשְֲ הֶׁשִמֲח יגֿפ-לע הַמיְו הָמיִדְק צדק יהָמּורְּת
 = תיָּבַה שּדְקִמּו שֶדְקַה תַמּורְּת הָתְיָהְו איש יםיקלח תַמעְל המי לבג
 = 'איִשְּנל רַשַא ָךוְתַּב ריִעָה יתּוֲחַאַמּו יטיולה יִתוֲחַאמּו>> : הָכותְּב
 | :!היהו יאיִׂשָנַל" ןֿמיְנְּב לבג ןיִבּו הוה לבג יב הָיָהְי
 = .ולַעָו ורָחֶא ןַמָיְִּב הָמָידתַאּפִדָע הָמָדְק תֶאַּפַמ םיִטְבָשַה רֶתָיַו

 לבג ולעֶי :דָחֶא ןושְמׁש הְָ"תאְפ-דע הָמיָק תֶאּפִמ ןַמְנְּב לבג
 לּוָבָג ולֶעְוé :ָחֶא רֶכׁשְׂשִי הָמְייתַאְּפירַע הָמיֵדָק תַאְּפִמ ןועָמש
 ןלּובָז לּוָבָגולעְוז :דָחֶא ןְּובְו הָמִתַאְּפ"דַע הָמיָדָק תֶאִּפִמ רָכשֶׂשי
 יבָגְג תֶאְּפלָא דג לּוָָג לוי :דָחֶא דג הָּמי"תַאָּפיִַע הָמֵרָק תֶאְּפִמ
 < זלוְגַה םָיַה"ילע הָלֲחנ ׁשֹדָק תֶביִרְמ ימי רַמָּתִמ ילּובְג הָיָה הָנָמיִת
 = םֶתְֹקְלְחִמ הֶלֵאְו לֶאָרְׂשִי יֵמְבִׁשִל הָלֲחבִמ ּוליִפַּת"רְׁשַא ץֶרֲאָה תאו
 ס | :הְוהָי ינדַא םָאְנ

  j 16° dlc 4 (dittogr) | ? 1c 6MSS 'Di | 18 *° prb dlוכֹותְּב 0 15
(aittogr); prps (al + --הּנִחַאל) ריֵעָל הָיֲהִי | * 56(0) ות--, א(6) ּהָת | 9 * 6 

  veוהדבעי) | 20 * 2; >1;3? תַעַּבְרִמ  prb 1]? 1c 6 A (plur 155ידע
 6(  | > <8הָמיִדְק 21 לע  | 21 * ins prb (prps)לע ?ve ) Wהָעּובְר | * 1 תֶאְו

pflkoc); dl | %1 6 nonn MSS 664 ]|--דע || < 16 6'ַחַה | 1 0 2 הָיָהָי | < 0כ 
 ) )6)2שנפ 'חַאַו | * 1? שָדְקַה || < 6 קוטז | 9% >8; קזכ 406 | 23 1 דעו 1] 22
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48,30—35 EZECHIEL 829 1 

 םיִפְלַא תַעּבְראְו תּוֶאַמ שמח 'ןופָצ תֶאְּפִמ "ריִעָה תֶאָצֹוְת הָלָאְו
 הָשולֶש 'םיִרָעש ילֶאְרְשְי יִמְבְש תומָש-לע ריִעָה ירעש'יי :הָּדִמ
 דלָאְו< :דָחֶא יֶול רעש דָחֶא הָדּוהְי רעש דָחָא ןֵבּואְר רעש 'הָנֹוָפְצ
 ירעָשְו הָשלְש םיִרָעְשּו 'םיִפְלַא תַעְּבְראְו תואמ שָמָח הָמיִדָק 'תֶאָּפ
 שמח הָּבְנָנ-תֶאְּפּוי :דָחֶא ןָד רעש דָחֶא ןִמְיְנְּב רעש דָתֶא ףסזי
 רעש דָחֶא ןועְמָש רעש הָשלֶש םיִרָעְשּו הָּדַמ םיִפָלֲא תעַּבְראְו תֹואַמ
 תַעָּבְרַאְו תואמ שמח הָמְ'תַאּפי :דָחֶא ןֶלּובָז רעש דַחֶא רכש
 רעש דָמֶא שא רעש דָחֶא רָּג רעש הָשלֶש 'םָהיִרְעְש 'םיִפָלַא
 :יהָּמׁש ו הָוהְי וימי ריעֶה"םֵׁשְוףלֲא רֶׂשְע הָגֹמׁש ביִבָס5 :דָחא ילְתְּפַ

30 * cf 31°° || P= 1 prb n)iloy 'Di | 3r ** trsp prb in 30 post _ֶ'ר | 

P1Wi |e add | 32 1 prb Bi || > exc (cf 30. 33 3) jh | 16ס* 5 
 [ ל גמ5 6 68 הְדִמ | < 1 6 68 םיִרְעְשּו ||  MSS Vrs '®i1שנפ 'ַש | 34 * 1 6 םסתמ

 . cf 6 et Jes 60,14דק; 1? ּהָמָש הוהי ריע ™ 35



 0584. ץשוה
 םתוי הָיִע יִמיִּב יִראְּבְְּב עשוההלֶא הָיָה רָשַאו הָוהְיְרַבְּדי 1

 :ילֶאְרְשי למ שָאויְְּב םֶעְבָרי יָמיִבּו הָדּוהְ יבלמ הָיִקְזִִי זָחֶא
 עָשּוההלֶא הָוהְי רָמאַ / יעָשוהְּב הָוהְי"רָּבְּד תָלֲחִתי

 םיָכּנְז ידְלְיְו םיִנּונְז תֶׁשֲא ףל-חק ךל
 | :הָוהְי יִרָחֶאַמ ץֶרָאָה הָנְזִת הָנְזיְּכ

 הָוהְי רָמאינ+ :ןֵּ ולדדלתנ רַהּתַו םִיַלְבְּד-תַּב רָמָג-תֶא חקיו ליו
 יא

 טעְמ דועדיִּכ .לאערֶזי ומש אָרְק
 אּוהְי תִיַב"לע לאעֶרז יַמְּד"תֶא יִּתְדקפּו
 אּוהַה םוויַּב הָיָהְוי :לֵאָרְׂשִי תיִּב תּוכְלְמַמ יּתַּבְׁשִהְו
 :לאערזי קָמעְּב לארְׂשִ תֶׁשְקתֶא יִּתְרבְׁשְ
 ו5 רָמאיַנ תב דָלּתַו דוע רה

 דוע ףיסוא אל יִּכ הָמֲחְר אל ּהָמְש אָרק
 :םֵהְל אָשֶא אָשְניִּכ לארׂשִ תיִּבדתֶא םֶחְרַא
 םֶהיַהְלִא הָוהיִּב םיּתְעַשוְְ םַחֵרֲא הָדּוהְי יתיָּבתֶאְו"

 :םיִׁשָרָפבּ םיִסּוסֵּב יהּמֲחְלְמבּו = בְרְבּו תֵׁשָהַּב .םעיִׁשֹוֲא אָלְ
 רַמאינפ :ןֵּ רָלִּתנ רַהַּת הָמָחְר אל"תֶא למנת

 ם = :יםָכָל הִיִהָא-אל יִכֹנֲאְו יע אל םֶּתַא יֵּכ יַמֲע אָל ומש אָרְק

 םיַה לַחְּכ לֵאָרְׂשִינְּב .רפְסִמ היתי ל
 רַפָסִי אָלְו דַמיהאְל רֶׁשֲא
 םֶּתַא יִמַעְדאְל םֶהָל רַמָאי-רׁשא םֹוָקְמְּב הָיָהְו
 זיִח-לַא יִנָּב םֶהָל רַמָאָי

ORE, rp add redact (al 2*° add habent) || 2 ° sic mlt MSS 

(interv) | 3 Var®= הרAI | vs 7 ada? | 7 * 684 ינְּב | ל 6 al | ַפ == םָכיֵהלֲא 
cf 64.44 Origen Aug || Cp 2, 1—3 prb add; al trsp I—3 post 25. 



2,2—16 HOSEA 831 

 וֶּדחַי לֵאָרְׂשִ-יגְבּו .הָדּוהיינְב ּוצְּבְקנֹו
 רָחֶא ׁשאָר םֶהָכ ּוָמְׂשְו
 :לאַעְרְזִי םֹוָי לודָנ יִּכ ץֶרָאָהְְִמ ּולעְו
 :הָמֲחְר יםָכיִתֹוחַאלְו ימע "םֶכיַחַאְל ּוָרְמֲאפ

 להָשיִא אָל יִכנֲאו יִּתְׁשֲא אל איִהיְּכ ּוביִר םֶכְמִאְב ּוביִר+

 :ָהיִדָש ןיכמ ָהיֶפּופנְו .ָהיֶנְפס ָחיִנּנְז רְָתְ
 ּהָדְלָּוה םוויָּכ ָהיִּתְנַצַהְו הָמְרִע הֶּנַטיִשפַא5

 :אָמָצּב ָהיֶּתְמַהְו .היצ ץֶרֶאְּכ הִתְשְו  רּבְדִמַכ ָהיִּתְמְשְו
éהַּמַה םיִנּונְז יֵנְביְּכ םחרא אל היִנְּיתֶאְו: 
 יֵבֲהֲאְמ יֵרֲחַא הָכָלַא הֶנְמֶא יִּכ םֶתָרֹוְה הָשיִבוה םּמָא הָתָנְז יֵּב

 :ייוקשו יִנמש יּתְׁשִפּו יָרָמצ | ימימּו יִמֲחַל יָת
 םיִריִסַּב ךְּכְרִתֶא ּךְׂשייִנְנַה ןֶכנ*

 :אַצְמִת אל ָהיָתּוביִתְנּו ּהּרַדנ-תֶא יִּתְרַדָנְו
 אָצְמִת אָלְו םַתָשְקְבּו םֶתִא גיִׂשַת"אלְו ָהיֵבֲהֲאְמדתֶא הפְְּרו

 :הָּתְעַמ זָא יִל בוט יּכ ןושארה יִשיאדלֶא הָבּושַאְו הָכלֲא הָּרְמֲאְו

 | הָל יִתְתָנ כנא יִּכ הָלְְי אָל איה
 :ילַעָּבל ושָע בָהְנְו הל יתיּברה ףֶסֶכְו רָהְציַהְו שָּריִתַהְו ןֶנְדה

 רעומְב יִׁשֹוריִתְו ֹוּתְעְּב יִנָנְד יִּתְחַקָלְו בּוׁשֲא ןֶכָליי
 :ּהָתְוְרֶעדתֶא תִוָּפַכָכ יִּתְׁשִפּו יָרְמִצ יִּתְלַצַהְ

 :יִדיִמ הָנְליִצִידאְל ׁשיֶאְו יִהיֵבֲהֲאְמ ניצל ּהָתְלְבַנתֶא הָלנַא הָּתַעְו

 7 הָרְמא רֶׁשא "ּהָּתְנַאְתּ נפ יָתֹּמְׁשֲהו 4
 יִבַהֶאִמ יִלּונָתַ רֶׁשֲא יִל הָמַָה "הָנְתֶא
 :יהָדְׂשַה תִיַח םֵתָלְכֲאְ רעיל םיִּתְמִׂשְו

 םֶהל יריִמקּת רֶׁשֲא .םיִלעְבַה ימיתֶא .ָהיֶָ תקפו
 ָהיִבַהֶאְמ יִרָחֶא ּךְלֶּתַו ּהָתיְלָחְו הָמְזִנ ידעת
 :הזהִי-םֶאָנ הָחְכָש יִתאְ

 :ּהבְללע יּתְרַבַדְו רָּבְדִמַה ָהיֶּתְכַלְהְו ָתיִּתַפַמ כנא הגה ןֶבְלי<
 קזקפ תֹוצְרֲאָה | 3 *16 6 םֶכיִחַאְל | * 16 6 םֶכתּוחַאלְו | 4 * 8 וס ווק 2

cp 2 | ל-ל ככ add | 8 1 ּהָּכְרַּד el ְּהיֵכְר cf היתוביתנ et 83 | 916 6039 
  | 12% add | 13 = add | 141'סכ יִּתְלְבְל  | ro = ft dl | rr 6םָאְצְמִת

frt ןנְתֶא | Pb G4 kal Téa merewvd Tod obpavod kai ra épmerd Ths Yc | 

15 “lרpR cf 4,13. 2 |°"8 RL 



 832 עשוה 3,5—2,17

 הָוקִת חַתְפְל רֹוָבְע קַמע"יתֶאְו םֶׁשִמ היֶסְרְכיתֶא ּהָל יִּתַתָנויז
 פ | :םִיָרְצִמ ץֶרָאמ ּהָתּולֲע םנָכּו ָהיֶנעְנ יַמיִּכ הָּמָׁש יהָתְגַעְו

 = דע ןְלייִאְרְקִת"אָלְויִׁשיִא יִאְרְקִת הָוהָיםֲאְג אּוהַה"םויב הָיהְי*
 | לע

 :םָמְשַּב רוע .ורְכְידאָלְו ָהיֶּפַמ םיִלֲעְּבַה תָֹמְׁש-תֶא יָתֹרְסֲהויפ
 ףֹוִיעֶו הָרְׂשַה תיחימע 'אּוהַה םכי תיִרְּב 'יםֲהְל יתר

 םִיַמְׁשַה |
 ץֶרָאָה"ןִמ רָּבְשָא הָמְחְלַמּו בֶרֲחְו תֶשקְו הָמְדאָה ׂשֶמָרְ
 קָהְְּב ל ייתְׂשַרֲאְ' םָכֹועְל יל יִיִּתְשִרָאוי :חַטָבְל םיִתְבּכְׁשִה

otc 

 ץֶרָאָהתֶא געי
 ונעי םֶהְו רָהְצִיַהתֶאְי ׁשְחיִּתַה"תֶאְו ןֶגָּרַהדתֶא הָנַעַת ץֶרָאָהְוי

 :לאָעְרֶזדתֶא
 יִּתְרמֲאְו הָמֲחְר אְלדתֶא יִּתְמֲחְרְו ץֶרָאְּב יל ָהיַתְעְרזו5

 ס  ויָהלֲא רמאי אּוָהְו הָּתֶארַמע יִּמַעדאָלְל
 תַפֲאְנִמּו ער תבָהַא הֵׁשֲא בֶהֲא ְּךַל דֹוֲע יֵלֲא הֹוהְי רַמאּיוי 8

 יבא םיִרָחַא םיָהֹלֲא-לא םיִנּפ םַהְו לארי ונּב-תֶא הָוהי תַבֲהֲאַּכ

 תל םיִרעְׂש רֶמְָו ףּכ רׁשָע הָׁשִמֲחּב יל ָךרּכֶאי :םיִבָנֲע ישישא
 יִיָקְת אָלְו ינָזִת אָל ל יֵבְׁשַּת םיּבַר םיִמָי ָהיֶלַא רמאָוי םיִרעָש
 ְָנֲא"יָנֲאםַגְו ׁשיֶאְל

 רֶׂש ןיִאָו ָּלְפ ןיִא לֵאָרְׂשִי גְּב ובָשִי םיֵּבַר םיָמְוויְּּ
 :םיִפָרְתּו דֹופֲא ןיֵאְו הָבַצִמ ןיאְו חבָז ןיִאְו
 םֶהיַהְלֶא הָוהְידִתֶא ֹוׁשָקְבּו לאש ונְּב ֹובָׁשי רַמַא

 ס :םימיה תיִרָחֶאְּב ּובּוט"לֲאְו הָוהְילֶא ּוָדֲחְפּו םּכְלַמ רינְּד תֶאְו

 ז7 *=1"תֶא יִּתַמַׂשְו | * קצקצ הָתְלֲעְו | 18 =* 81 דוע אָרְקִת אלו ּהָשיִאְל אָרְקִּת
add?) | 16 'ג  cf 6 Kahéger ue 6 &vnp pou kai ot kK. ue €r1 Baahctyםיִלֲעְּבַל  

 םֶתַמָשַּב 6/6 | 20 *%+1 ּהָל | ** 86? | < ָהיִּתְבַּבַשָהְו 6( 6 (אטדסואושפ) 06 20 1
 םיִּתְבשוהְו א אסוטמטש | 21 * 1 קזפ (לופ) ָהיּת-- || ?-* 80 (םסתמ טפשמבו קדצב
 m add habent [om \ sq}, al post haec vb insיnשרא)) || 221 הית |? 1
 תַעַדְבּו ca 40MSS( + יִנֲא יִּכ) | 23 >6, 61; 6+ הוהידםאנ 3660 || 24 7* 400? ||

 25 קז5 ָהיִּתַעַרְּו | Cp 3, ז 65 תֶבָהֹא | 3 ות5 אובָא אל, גטו 1 ְךֶל יִבַניֵא.



175 HOSEA 833 

 ץֶרָאָה יבְׁשְִע הָוהיִל ביֵב יִּכ לֵאָרְׂשִ ינְּב הָיהְיירַבְד עְמָׁשִי 4
 :ץֶרָאְּב םיִהלֲא תעּד"ויִאְו דֶסַחְְיִאְו תָמָאְְיִא יּפ

 :ּועָבָב םיִמָדְּב םיִמָדְו ּוצָרְפ ףָאָנְו בֶנָנוַחְצְרְו שַחכְו הָלָאי
 ּהָּב בֵׁשילְּכ לֵלְמֲאְו ץֶרָאָה לֶבֲאָתְּב"לעפ

 :ּופְסֶאַי םִיַה יגָּדםַגְו םִיַמׁשַה ףֹוֲעְבּו הָדָׂשַה תֶיחְּ
 :ןהכ יֵביִרְמִּכ ָךְמַעְץ שיא חַכּולַאָו בֶרָיְלַא שיִא ּךַאי

 הָליֵל ָךפִע איַבְניסִנ לֵׁשָכְו יםּויַה ָתְׁשָכְיי
 יתַעָּדַה לְּבִמ יִּמַע ומ י'ִדָמַא "יִתיִמְדְ
 יל ןַהַּכִמ 'אסֶאְמֶאְו ָתְסַאְמ "תַעּהַה הָתַא" יִּ
 :יִנֲא-מַג ְךיגְּב חּכְשֲא ךיִקְלֶא תרות חַּכֶשִּפַ
 :ריִמָא ןלְקְּב םֶדובְּכ .יִלּואָטָח ןֶּב םָבְרּכי
 :ושְפִנ ּואְִׂי םָנֹועלָאְו ּולָכאי יֵמֲע תאַטַח*
 ןהְַּכיסַעָכ הָיָה

 :ול ביִשָא ויִלְלְעמּו ויִכְרְד ויִלָע יִּתְדקֶפּ
 ּוצָרְפִי אָלְו נה ּעָבְשַי אָלְו ּולְכָאְוי

 :בָל"חָקי ׁשְֹריִתְו 'ןיְו יתּוגְזיי :ירָמׁשִל ּובְזע הָוהְיתֶאהיִ
 ול דיני וֶלָקַמּו לֶאְשְי עב יִמַעיי

 :םָהיֵהְלֲא תַחָּתִמ נו הָעְּתַה םיִנּונָז ַּוָר יִּ
 ּורָטקי תועְבְּגַהדלַעְו חוי םיִרָהָה יׁשאָר-לַעיצ

 הָלְצ בּוָט יִּכ הָלאְו הָגָבְלְו ןוִלַא תַחּת
 :הָנָפִָנְּת םָכיֵתֹולַכְו םֶכיֵתֹנְּב הָניִנְזִת ןּכילע

 הָנְפַאְנִת יִּכ םֶכיֵתְֹלַּ"לַעְו הָניִנְזִת ִּכ םָכיֵתֹוְנְּבִלַע דֹוקְפָאאָליי
 ןיבְי-אְל םַעְו ּוחְּזְי תֵֹׁשְֵּקַה-םעֶו ּודַרֿפְי תֹונֹוַה"םִע םֵהיִּכ

 טבל הָדּוהְי םַׁשֲאְי-לַא לֶאְרְשְו הָּתַא הָגֹזםֲאיפ

 Cp4,2l ץֶרָפּ vs 3 nonn add habent | 4 *° 1 aut || (, trsp) וכ יִּמֲע_ֶו
 ןַהֹּכַה גנז [ןהכ] ויָרָמְכְכ ימעו (<6 6 6 66 ןוסט) גו ןַהְּכַכ איִבְנְו רֶמֹּכַּכ םע |
 5 *=1 םֶמֹי הָּתְלַׁשְכְו 66 6 || ' קזקצ יִתֹּמַדְו | 5 זזק?; קזקפ ּומְדַנ ןַּכ םָא |
 6° frt dl (nonn 5.6a add habent) | סל 1 +f תעַּדַה"תֶא ; קזק םֶסֶאְמָאְו . . וסָאָמ

MS5( | 7 85ז m)םֶהיִנָּב חַּכָשֶאְו . .םֶהיָהְלֶא . .ּוחְּכַשיו . . | < 1 6 0 ְךֶסֶאָמָאְו  
 וריִמָה | 8 | שָפָנ 63 20155 םֶשְפַנ | 9 +f ות איִבָנַכְו איֵבָנַכ | זס *1

rob add habent) || zr *ּובָזָע (ג! צ : autונזי | * ₪ 6ק ; 1 ? גז ְךָמָש אל  
J sine \ in optim MSS et Edd; frt vir post v 14 trsp | 12 |61 | ?  

nyna cf €S || in r3b.14 prps suff. 3. pers. | 14 | TY cf rc 18,1. 
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 834 עשוה 5,9—4,16

 "וא תיּב ולעתלַאְו לָנְְּגַה ּואָבָּתלֲאְ
 | :הוהָידיח 'ּוָעְבָשְּתְְלַאְ

 שָכָבְּכ "הָוהְי םעְרו ּהָתַע" לאְרְשַי 'רֶרָס הָררְס הָרֶפְכ יב
  בָחְרמִּב| | 'םָאְבְס רֶסִי* :ול"חַנַה" םיִרְפֶא םיִּבצָע ירּוָבֲח יז

 | :"ָהיִגְגַמ ןולק 'ובַה ובא :ּונְזַה הגה
 פס  !'םֶתוחְבַזִמ ושבו ָהיִּפָנְכְּב יּהָתֹוא ַחּוְר רַרְציפ

 לֵאָרׂשִי תּיַּבוּוביִׁשְקַהְו םיִנֲהְּכַה תאֹועֶמְׁשי
 טּפְׁשִּמַה םֶכָל כ ּוניזאה מַה תב

 :רובת"לַע הֵׂשּורְפ תֶׁשָרְו הָּכְצַמְל םֶתיִיָה חי
 :'םֶלָכְל רָחּומ יָנֲאו ּוקיִמְעָה 'םיִטַש הָטֲחׁשְויי
 ֵּנַמִמ רָחָכְנְאְל לֵאָרׁשִו םִיַרּפֲא יִּתְעַדִי יִנֲאצ

 :לֵאָרְׂשִי אָמְטַנ םִיֹרְפֲא יָתיִנְזַה יהָּתַע יֵּ
 םֶהיֵהְלֲא-לָא בּושל םָהיללעַמ \ נתי אל

 ּועְָי אל הָוהָיתֶאְו םְָּרקְב םיִננז חה יק
 םֶנֹוֲעב ּולָּׁכִי םִירְפָאָו ילֶאָרְׂשִיְו ויָנְפְּב לֶאָרְׂשִוִאְג הָנָעְ

 | :םָמַע הָדּוהְידִּג 'לֶשָּכ

 ּואָצְמי אָלְו הָוהְיתֶא ׁשּקבְל ּוכְלִי םֶרְקְבַבּו םֶנאַצְּבִ
 ּודָכִי םיִרָז יםיִנְביְכ ּודְנְּב 'הָוהיז :םָהְמ ץֶלֶח
 פ | :םֶהיִקְלחדתֶא 'שֶדֶת םֶלְכאָי הָּתַע

 הָמְרַּב הָרְצֹצֲח הָעְבִּגַּב רֶפוש שתי

 :ןיִמְוְנִּב ירא נָא תיֵּ ועירְה
 הָחַכוּת םוָיְּב הָּיְהִת המשל ל םִיַרפֲאּפ

 :הָנָמָאְנ יִּתְעַדֹוה לאָרְִׂ יֵמְבְׁשְּב

 | 5,5; 8,14רָאְבַּב 61 גה  5 (15 a frt add) || } ins? pOלֶא 61 גזה 84 1* 15
16° dl? | °° add || 17 °1 fit רֵבָח cf Jes 44,11% || ,ל-ל (17/18) 1 םָאְבס דסֶּב חַּנַה 
cf Vrs || 18 =°1? 12] TI] et ins frtnNמ || © dl | % 65 6 ppudyuorog avrg 
(6% avrav); 1 frt JNA cf 5,5 | 19 6 ov i (nN); 1 frt DnIN (sed Iga prb 
crrp) || * 1 6 nonn MSS (pl MSS sine ) Dinּמִמְִּב cf 656% 6% 8,11 || 

 ןיִאְ | < 6 םֶכְלְכְל | 3 יו הָּתַאְ|  | * prsספ 5, 2 **]1 םיִטָשַה תַמְשְו (8 'טס)
  1 ₪ J] cf 4,10. 12 (vs 3b ft add) | 4 1 Don! tvs ab nonn addל
habent) | 5 5% 1 | ל | לשכו aut ,לשכי cf 6 (frr fin vs est add) | 1 יִּתְצַלֲח 

et סטפק : 34 ואצמי | ל *1 יב יִּכ cf6 | 1 םינבו | > ₪: 6 0 = 
  |88 cf4i5 | crrp; 6 éféonתיִחְׁשַמ  ; 1 fit QT et praem mtr csשֶרָח

cf 11,11: 1? די aut TNT cf Am 36. 
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 לּוָבְג יָגיִסַמְכ הָרְוהְי יִרָש ּויָהי
 :יִתְרְבִע םִיַמַּכ ךוּפֶשֶא םֶהילְ

 :"וצְ-יִרְחְא ָסֶה ליִאֹוה יִּכ טָּפָשַמ 'ֶץּוצְר םִיָרְפֶא יקּוָׁשָעיי
 :הָדּוהְי תיֵבָל בֶקְרְכְו םירְפִאְל שָעְכ ינַאְויי
 ורֹזָמ"תֶא יהָדּוהיִו ּויְלְח-תֶא םִיְֹפֲא אָרִיַו 3

 יבָרי ְלֶמֹלֶא יחַלְׁשִַו רּׁשַאדלא םִַרְפֲא ךלינ
 :רוזְמ םָּכִמ "הָהְנִיאְלְו יםָכָל אָּפְרַל לָכּוי אָל אּוהְו

 הָרּוהְי תיִבְל ריְַּכְו םִירפָאָל לֵתׁשַכ יֵכֹנֲא יִּכי
 :ליִצמ ןיִאְו אָׂשֲא  ךלַאְו ףרֶטָא יִנַא ינא

 יִמוקְמלֶא הָבּושֶא ּךְלא
 :יִנְנְרַחְשְי םָהָל רצּב יִנָפ ּושקְבּו ּוִמְשִאְירַׁשַא רעי5
 :ּונָשְּבְִיַו ךַי ּונָאָּפְריְו ףָרֶט אּוָה יִּכ הָוהְודלֶא הָבּושְגְו וכלי 6

 ויִנָפָל הָיָחְנְו ונמקְי ישיִלָשַה םויּב םִיָמיִמ ּונָיַחְיְ
 ֹוִאְצֹמ ןֹוכְנ רַתָׁשְי הֶוהְודתֶא תעֹרָל הָפְדִרִנ הָעְדנו

 ץֶרֲא יהָרְֹי ׁשֹוְקְלַמְּכ ּונָל םָׁשָנַכ אובְיו
 יהָדּוהְי ָךְלהַשָעֶא הָמ םירְפֶא ךְל"הָׂשֲעֲא הָמּי

 :ךלה םיִכָשַמ לַפכְו רֶקּב"ןנעכ יָכְְּסַתְ
 יִפיֵרְמֲאְּב 'םיִּתְנַרֲה םיִאיֵבָנּב יִּתְבַצָח ןַב"לעפ

 :אצָי ירו ְימָפְׁשִמ
 :תֹולעֶמ םיִהלֲא תעֶדְו חבָניאְלְו יִּתְַפָח דָסָח כ
 יב ּודְנְּב םֶש תיִרְב ֵּרְבֲע םָבֲאֿכ הָמֵהְו
 :םָדִמ הָּבִקְע ןְוָא יִלֲעְפ תֶיְרק דֶעְלג*
 םיִנֲהְּכ רֶבֲח םיִדּודְנ ׁשיִא יִּכַחְכּוזפ

 גוש הָמְזיִּכ .הָמְכְׁשותמרְי ר
 זס 1? לארשי cf 123 | *1 קשע 61 6 || * 1 ץֶצר ₪ 6 || * 5 + לארשי |

ft etiam proארשי || 13 * 1 לארשיו, j7ש || 12 })N( ®$ Hier tS, 6 (uaraiwv) ° 
 תלשיו cf 1340 | ** 1 בֶר יִּכְלַמ גז םֶר יִּכְלַמ (ךֶלָמ) cf 6 iapau | © prps 1ל |

cf 6 apomceda | Cp 6,8 1 'גָי || < קנז ּונָּמִמ [| 14 1 לארשי | 15 1 ומשי  
cf Jes3 ** 0ַנָא-כ) ּוהָאְצְמִנ ןָכ ּונְרְחָשְּכ ₪61 6 6טקמטסןושץ 00ד6צ || ל 1 הָוְרִי  

 550 | 4 51 לארשי || * 1 ₪ ךְְּסַחְו | 5 * | ₪ ףיִּתְבַצַח | * 1 א ףיִּתְנרַה |
 56 1 6 636 רֶזאָכ יִטֶּפָשְמּו, 64 צ 5 6סםטפ + 3 || 7 6זדק ?; 1 ? תסתה 100 סט
 ב | 8 5+1 םיִמְּדִַמ | 9 = :errp 6 כ[ pro (kal i ioxbc dou) ‘ככ er אב

6p6veuav(; prpsט loקp606 אט) קזס רבח; 6 וחצר הוהי ךרד )avקטשéx) 

 ֵׁש ְךָרָד ּוחְּצַריו | םיִנֲהכ ּואְּבְחָנ (שיִא יִּכַמ 'דִגַּכ) םיִדּודְג יׁשְנַא אֵבָחַהְּכ; גו יֵּפַחְמַכְו
pro ‘NII (om D‘TITA tanqguam gloss). 



 | 836 עשוה 7,13—6,10

 - :לֶאְרָשְיאָמְִנ ים יתּנְזםׁש 'הָיריִרעְׁש יִתיִאָרילֵאָרְִׂיתיַבְבי
 לאָרְׂשיְליִאְפְרִכי 7 ם יִמַע תּובָש יִבּושְּב ל ריִצְק תש הָדּוהְיִנ

 | ןורמְש 'תָעְרְו .םיִרְפֶא ןוע הָלְננְו
 :ץּוחּב דודג יטָשָּפ 'אובְי בֵּגנְו רֶקֶש ּולַעָפ יִּ
 יִּתְרְַז םֶתְטְרְלְּכ םֶבָבְלל ּורָמאְי"לַבּו

 יָה יֵנְפ דָנְג .םֶהיִלְלַעִמ םָּבָבְס הָּתַע
 | :םיִרָׂש םֶהיֵׁשֲחכְבּו ךְלְמּוחְמַשְי םָתְעָרְ

 - קצב שּולמ ריעמ תוּבְשְי יהָפִאְמ הָרָע רּונַת ֹוָמְּכ םיִפֲאְגִמ ככ
 | | :ותְצְמָחְ-דִע

 :ee ןמ תַמֲח 'םיִרָׂש יֶלֲחָה ּונּכְלַמ ים

 :'םיִצָצְליתֶא ידי שמ
 םָהַפֲא ןֶׁשְי הָלילַה"לְּכ 'םָּבְרֲאְּב םָּבל רָנַּתכ יּובְרְקְיִכַ
 :הָבָהְל שֶאְּכ רעב אּוְה רקב

 םָהיֵמְּפְׂש"תֶא ְָּכָאְו רּונתַּכ ּומַחַי םֶכָּכז
 :יִלַא םָהְב אְרְקְריִא ּלָפָנ םֶהיֵכְלַמ"לְּכ

 לֶלּוּבְתִי אּוְה םיִמַעָּב םִיָרְפָא

 :הָכּופַה יִלְּב הָנָע הָיָה םיִרְפֶא
 עֶדָי אָל אּוָהְו .וחכ םיִרָז וָלָכָאַ

 :עָרָי אל אּוָהְו וב הָקְרְו הָביׂשיםנ
 והָׁשָקְב אָלְו םֶהיֵהְלֲא הָוהְי"לֲא ּובָׁש"אַלְו ויָגְפְּב לָאָרְשִיואְנ הָנֲעְוײ

 :תאְזלֶכְּב] בל ןיא הָתֹופ הָנְויִּכ םיִרְפֶא יָה
 | :ּכְלָה רּושא ּוארק םִיַרְצִמ

 יִתָשְר םֶהיִלָע שִּרְפֶא וכלי רשאי
 :'םֶתְדַעל עַמָשְכי יםריִסְיַא םֶדיִרּוא םיִמָשַה ףועְ
 יִב ּועְשָפִהיִּכ םֶהָל דש יִּנָממ ּודְדניִּכ םֶהָל יואי

 :םיִבנְכ יִלָע .ּורְבִד הָּמַהְו םְּפֶא יִכנָאְ
 זס *1 לֶא 60 postea bt | Plc Q הָירּורעש | 51 תיִנָז וא הָנָז | % ל 41 |

Plc 6 bj] (praem fit ny) || = ft add |ץ זז 06 | 6ק 7, 5 46 ו |  
 ° ins 3 (cf 6 rpég abrév [pro oixov]) || * 6 טשפ | 21? יִנּו-- || 3 1 וחשמי |
 4 = 1ּוהַּפֹא םָה רעב (prמ i v 4 add) | 5 * prps DQ (rsp °) ||  prpsניֵרָׂשְו;
 1 ןיי . . .ֹוכְלָמ םויִמ | == סצק; קזק 'צל ְּךֶלֶמ וריִּבשה || 6 *1 חַדָק, טז םָּבְרְק
 ,dl < || (sine Da7) גו 1 םָּב רעב | < 1 םֶהְּפַא 6 88 | 81 56+ לובי | 1
 הקרז || + זס 86+ 00 | 12 *1 םֶרָסִיִא קזפ םֶרְסֶא = םֶרְסֶאֶא || b-b 1 frt םֶתְעְר לע

cf 6 Thc SXAiwewg aVvTdv. 

- 
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 'םַתובכָשַמִלע וליִליי יכ :םֶּבְלְּב ללא ּוקעְזְאלוי+
 :יב 'ּרּוְסְי רָרּטְתִי שוָריִתְו ןָגִּדדלַע
 :עֶרּובְׁשַחְי יֵלֲאְו םָתֹעֹורְז יקח יִּתרַסִי יִנָא 5
 הּיִמְר תָשְקָּב יָה יֵלָע אָלי \ּבּוש 6

 יבמ םַהיִרָש בר פי
 :םיִרצַמ ץֶרָאְּב 'םָגִעַל וי םָגוׁשל
 הָוהְי תיְּב"לַע רֶּגַכ ירפׂש ָּךָכִח-לָאיי 8

 :ּעָשַפ יִתְרּותְרלַעְו יִתיִרְב ּוָרָבֲע ןעֶיי
 :ילָאָרְׂשְִּונעְַי יָהלֲא וקו יל
 :יֹוִפְרְרִי ביוא בוט לֵאָרְׂשִי חנו
 יִּתְעַרִי אָלְו ּוריִׂשַה יֵּנַמִמ אָלְו ּוכיִלְמַה םהי

 :תַרָּכִי עמל םיִּבצַע םֶהָל ּושְע םֶבְהְזּו םּפְסַּכ
WEםָּב יִּפַא הָרָח ןּורְמְׂש לג  

 אָלְו ּוהָשָע שָרֶח אּוהְו לָאְרְשימ י6 :ןויִקָנ ּולְכּוי אל יֵתָמ-דעל
 אּוְה םיִהְֶ

 :ןירְמְש לָגָע :הָיָהְנ םיִבָבָשְיִ
 ּורצְקְי הֶתַפּוסְו ּועָרַזְי חּוְר יז

 חַמָק'הַשִעַי ילב חַמָצ ולא הָמָק
 :ּוהְָלב םיִרָו הָשַעַי ילּוא |

 :וָּב ץֶפַחְיִא יִלְכַּכ םיוגב 'ּויָה הָּתַע ילאְרְשי עלבנ
 :םיִבָהַא רְנְתַה יִיַרְפָא יול דָוּב אָרַּפי רושא ולע ג הָמָהְיִּבּפ

 'סָצְּבְקַא הָתַע םֶיָב ּונְתודיִכ סג<

 . cf 6 kareולילי | ל 6, 1? םֶתוחְּבְוִמ | 51 6 121155 ּודָדֹוּגִתי ]* 14
Téuvovro || % 11710)’ et fit antea ,רֹרָס cf 15 ומ1ז יתרסי || 15 <6; prb dl |16°°1 
  velלַא לָא) 8 6 910; 13,1 | לל 1 ? םֶהיִטְפש יִמְעְּנִמ =  cf 6 )6¢ 0004לעב ?

 א6ג זס דץ  ** 6; 6 (ecהנעל יב | כ 8, ז  | = crrp, 1 frtםָהיֵטְפִׂשְ םָּכְלַמ

 ||  > na (T) sunt variantרפעכ כז רפש ך; קזט רשנכ  vid 168ץח)  be[םקַחְ ן

b-b frt add (al vv rz. 2 add hab) | 2 1c 6 Dאלה | *>6| |3°6+כ 
5 ft 1 והָּפְדְרִי גטז םַּפְּדְרַי | 4 636 ּותְרָּכִי | 5 * aut ְיִּתַתַנ aut חַנְזָא | 

  frt autemהֶׂשֲעַת  |° laut ny cf7,8 autל 50. 68 5868 | 6611 | ל *1? ּהָל
  3 (cf 8) respic. Quae cum ita sint, ] sing vb 7aול ג4 לארשי ע  dl utהמק

(7bg frt add) | 8 * 6) 34 ,פ | * 1? הָיָה 566 6 * | g °° prps: trsp haec vb ad 
  66םירפא זס ארפ 6( 6 || * | םיִרְצְמ ₪ צ 13: ק,זז | * 8₪] ּונְתַי 1 6 8%

in roa) || ro * frt crrp; frt ] D¥'®N seu DYBJN (nonn roa add habent). 



 - עשוה 88

 :יםיִרְׂש ְךָלֶמ אָשִמִמ טָעְמ ולח
 :אָטָחְל תוחְּבְזמ יִלדּוָה אָפַחְל תחְּבְזִמ םיִרְפֶא הָּבְרַה"יְכ

 :ּבָשַחְנ רֶזּמְּכ "יִתְרוִּת וָּבְר" ול"יבוָּתְכָאי
 ולאו ִרָשְב חב יִבָהְבַה יִחְבְז

 םֶתאטח "דְקְפִיְו םֶנוָע "רֵּכְזִי הָּתַע 'םצר אל הָוהְי'
 = תולְכיַה ןֶבּיַו ּוהָשעדתֶא לארי חַכָשיו :4 :ףבּושי םִיָרְצִמ הָמָה"
 = :ָהיִתֹנִמְרַא הָלְכֲאְו ויעְּב שַאיִּתְחלְָו תורְצְּב םיַרָע הָּבְרה הלה
 יָדיַהלֶא לעַמ תיִנְז יּכ' םימַעְּכ יינ-לָאי ולַארׂשִ חַמְׁשִּת-לַאי 9

 :ןֶנּד תֹוְגְרנ"לְּכ לע ןְנְתֶא ָּתְבֶהָא
 :'ּהַּב שָחְכְִי ׁשֹוריִתְו יםערי אָל ביו ןְרג*
 םִיַרְצִמ םִיַרְפֶא 1 הָוהְי ץֶרָאְּב ּוָבְשי אל

 :ּולָבא אָמְט רּוׁשֲאְבּו
 םֶהיֵחְבִז וליּובְרֲעַי אָלְו ןונ\הוהיל ָמודאל

 ימה םיִנֹוא םֶחַלּ
 :הָוהְי תיִּב אוָבָי אֶל םֶשֶפנְל םֶמְחְלְדיִּכ ּואָמַטִי ויִלָכֶא"לָּ
 :הָוהְידנַח םוילּ דעומ םול ושעת" המ

 םֶרְְּקִת ף 'םָצְּבִקִת םיָרְצִמֹ ידֵׂשְמ ּוכָלָהי הָּגִהריִי
 :םֶהיִלָהֶאְּב חֹוח םַׁשְריִי 'שומיק יםֿפְסַכְל דַמֲחַמ
 לֶאְרְשי ּועְדְי יםֶַשַה ימי ּואָּבי .הָּדְקְּפַה יִמָי ואָב
 :יהָמַטְׂשַמ הָברְי נע בר לע חּורֶה שיא עֶּנָשְמ איבּגַה לא
 איִּבְנ ייֵהלָא-םע םִיָרְפֲא הָפֹצי5

-d6 םיִרָׂשְו ְךָלִמ ַחֵׂשמִמ טֲעֶמ ּולְּדְחַיְו (6 א אסח VarE? '; 1 cזס לל  
Goudwv pikpov rod xpiew BaodiAéa kai &pxovracg 6] 56( cf 7,3. 13,10 | 1x frt 

 dl || 2 * = םָּתְכַא | ל-ל 51 יתרות בר (ס יִּבְר א ובר) | 33 1
 ּוחָּבְִו ּובֲהָא חַבָז | ל ₪ 64 || 1 רֵּכְזָא 6[ 12 | %1 דֶקפֶאְו 6 12 | **

v 14 prb6א000070 (6ץסעדשו) |  add cf 9,3 et 6; (6+ kai év Adoupioig 

 add || Cp 9, 1 ** 6 לת"א |« frt add |21 c 6 Dy: oox ?ץצש | ל 1
c mlt MSS 63¢ D3 | 4 * 1 iQ: cf Lev 18. r2 | ° 1 Dpnd, alv4b.s 

 add hab || § 6 מיל | 6 1 aut רושא םיִכְלה גז רּושָא וכלי | ל ₪ גז
 vמ equ םרבקת ףמ | = | םָּפְסַכ יִּדַמַחַמ, 31 קזקסמ םֶהיֵּדַמֲחַמ et םפסכל ג4

crrp?;םלשהו || <  ft (mtr cs) sol(ש)שומק | 7 == 1  habent || 5 516 8; al 
crrp, numל prּךֶת-- 666586 | 8  frt 1 Dnָאמ| (et D])IY pro TID) aut 

 :c fin vs 7 conjg ויָהֹלֲא תיָבְב הָפֹּצַה תַמַטְׂשַמל; al conjg לארשי ועדי 6 טפ 0

 et prpon [JI] םיִרְפֶא עדי יִפְצק ק] לארשי pT: (ad YT: cf 6 א0אש006ד01 =

v 7), sed incertum. |ערי; איבנ יהלא + 8 = איבנה לק  



A 
9,9—I0,2 HOSEA 839. 

 :יָהלֲא תיֵבְּב הָמַטְׂשִמ ויָכָרְדלְּכילַע ׁׂשֹוקְי חַפ
 הָעְבּגַה יֵמיִּכ יּותָחַׁשּוקיִמְעָה

 פ  :יםָתואטַח דֹוקְפִי םָנֹוֲע רוזי

 לֵאָרְׂשִי יִתאָצִמ רָּבְדּמַּב םיִבְנעכיי
 םֶכיֵתֹוְבֲא יִתיִאְר יּהָתיֵׁשאַרְּב הָנֲאְתַב הָּּכַבְּכ
 יֵתַׁשבִל ּורְזנִיַו רֹועּפ-לַעב ּיאָּב הָּמַה

 םָבָהָאְּכ | םיָצּוקִׁש ּוְנָהיו
 םֶדיבְּכ ףַפּועְתִי ףָעּכ םירְפֶאיי
 :ןויִרהְמּו ןָמָּבַמּו הל

 םֶדֶאִמ םיִתְַּכְׁשְו םֶהיְֵּביתֶא ֹולָּנְי םא יֵּכי>
 :םָהְמ יִרּושְּב םֶהָל יוָאדםְניִּ

 'הָָנְב יהָנּותְׁש ירֹוָצְל יִתיִאְרְדרְשַאּכ םיִרְפֶאי
 :ינְּב ינָרֹה-לֶאי | אְצּוהְל 'םִיֲָֹאְו

 ןְתִת"הַמ | הָוהְי םָהְלְותיצ
 :םיִקְמְצ םִיַרָׁשְו יליִּפָשמ סָחְר םֶהָלְִת

 םיִתאָגָש םָשיִּכ .לָּנלּנַּב םָתעָר"לְּכי
 םֵׁשְרְנַא יִתיֵּבִמ .םֶהיִלְלַַמ עָר לע
 :םיִרְרוְס םָהיִרָשילְּכ םֶתְבָהֶא ףסוא אָל
 שָבָי םֶשְרָש םִירפֶא הָּבָה

 ךושעידילב רפי |
 :םֶנֶטִב ִּתמֲחַמ יִּתֹמַהְו ןודלו יִּכ םג

 ס = :םִֹגּב םיֶדדנ יקְיַו יל ועְמש אֶל יִּכ .יהלֶא םֶסֶאְמְד
 ליהי יִרּפ לֵאָרְׂשִי קוב ןַפַגי 0

 יתחְּבְִמִל הָּבְרַה 'ויְרפְל בְֶּ
 :תֹובַצַמ ּוביִטַה וצראְל בוט

 'ומָשָאְי הָּתע .םָּבִל קָלְח=י
prb Linn || 5 add ex 8,13 || ro = ft add || » ft l by3 cf 7,16.ף *  

 13,1 | :W ante v r2 frt ins v 16b || v r2b frt add || 13 crrp; prps‘ּכ Dיַרָפָא
 :ֹווָנְב הָנְרַהְל איִצֹוה לֵאָרְׂשִי אּוהְו ויָנָב הל תַׁש דיצל יִתיִאְרא 1 + יִתיִאָר ִפָא
 וינב 'ַהל 'והל 'שיו | ויָתונְּב דּוצְל | * 6 דּוצְל 61 דִיַצְל (6ףקא) | * 6 84 הל תַש
 (rapéorncav) | ° 6 \יֶנֶּב | 41 כזפ לארשי | 5< 6 קזט הָנְרַהְל שו 'ַהילֶא (6
 amokévrnaw) | v 14 3002 | * 8 ישמ(0) | 15 ףסוא | 16 -- 8 300 (0 לָב א
 יִלְב | 7 6 םיהלא | ספ דס, + * 81 הָואָב 61 6 600ףששא | * 8 1 ויִַפ ול |

 . 41 | v 2a ft add | 2° 6 BW! (Apavicerjcovral)ל 5



 יא הירש

 שא

 840 עשוה 13—10,3

 :םתובצמ דָדשְי 'םֶתּוחְּבְזִמ ףֶרעְי אה
 ול למ ןיא ּורָמאִי הֶּתַע יב
 :ּונל"הְׂשעיד הַמ למה *הְוהְידתֶא ּונאַרי אל יב

 אָוָש תא :םיִָבְד רָב
 :ירׂש יֵמְלַּת לעי יּטָּפְׁשִמ שאֹרְּכ חַרֶפּו" תיִרְּב תְֶכ
 ןירמש ךֵכֶׁש ּורּגָי "נָא תיְּב יתולְנְֲל
 ויָרָמְכּו וע ויָלָע "לבא
 :ּוּנַמַמ הָלְניּכ ּוֹובְּכדלַע 'ּוליִגַי ויָלֲע

 ברי למל הָחְנִמ "לבי רֵּׁשֲאְל ותואדמג
 :תצעמ לֵאָרְׂשִי ׁשֹובִיְו חָּתִי םִיַרְפֶא 'הָנָשּב
 םֶתְוחְּבְזִמ | :םיַמדיִנָפ"לַע * ףצְקַּכ יָּּבְלַמ ןורמש* הָמְדְנז
 -לע *הלעי רצרדו ץוק לאְרָשְי "תאַטח ןנָאי תֹוָמְּ וֹדְמׁשְנ

 :ּוניִלָע ּולְפִנ .תֹועְבגלְ ּונּוסּכ םיִרֲהְל וָרָמֲאְו
 "העְבנַּב םגיׂשַת"אְל ּודַמֲע םש לארי תאַטָחי הָעְבְּגַה יִמיִמּפ

 םיִמַע םֶהיֵלֲע יוַפְּסִאְו םִרָּפֶאְוי יִתְוֲאְּבס יהולע ינּב-לע הַמְחלַמ]
 | שּודל יִתְבַהא הֶדָמְלְמ הָלְגֶע םיִרְפֶאְויי :"םתניע יִתְשל "םֶרְסָאְּ
 ּהָראְוצ בּוט- לַע ייִּתְרַבָע יִנָאְו

 בקע לידר 'הָרּוהְי שור פא ביִכְ
 רָסָחייִפְל רצ הָקְדְצִל םֶכָל ופרזי*

 הוהְי-תֶא ׁשֹוָרְדְל יתעְו רינ םֶכָל ּוריִנ

 םָכָל קָרָצ 'הָרֹויְו אויר
 'םָּתְרצְק הָתָכְוע עׁשָר םָּתְשִרחי

2° frtln— || © frt1NN—|| 3° prb add |” exc vb?| 4°133רcf6 N27] 
  crrp: aut INO vel aliud haiusmodi nomen (cf Jes 5,7) pro BBW, autל-5

  4 Am 5,7. 6,12 || °° num fin vs ex 12,12 insert ? (al totum v 4שארל ּךפָהו

add hab) | 5°1 לֶגעֶל cf 63 | ל 81 לֶא cf 4,15. 58 | * 16 68 ינְכַש | 5 כזמ 
  | 1תָשב  |< cf 513 | 5 8% 1ו לָבָאָי | + 466 || '1 ולילי | 61 8 לב

 |  9)6( spuma | 8 == addּבָצֲעַמ | 7 ** 51 ןורמש ִךָלַמ | * 60 פסץסטסצ
 ל ₪ 206 | 9 ** ₪ 804; 1 .. הָמָחְלַמ הָעְבְּנַה יִמיִּכ | ל 1 6 ₪15 )155 הָלְוע

cf 13 || (ףג06צ סצס) זס 5 6%9 AABov, quare fst 1 יִתאָּב | ל כצט 1 םֶרְסיאְו 
  Qssףסָאָאְו | < 6 1 6 6 םֶרְסְּוַהְּב | %16 639 םֶתַנּוַע (א םֶתְניִע 0 םֶתנוע

DJIp); frt fin vrs add? || rr * קזקפ לע יִּתְרַבָעָה | * 41 | + z2 nonn add 
habent | rz2 * 6 NYT (pic rvicewg) || ° 6 ירפ (revhuara dikaiocUvng) 

 ּורֵצָק.  | ? ppsהמל =  66 6 va riקזק5 ושרח הָמַהְו * 13 | 6 (6



Re: 

10,14—I1,10 HOSEA 841 

 'םאָקְניי ְָרּוּג בֶרְּב 'ְִּכְרְב ָתְחָטְבְִכ שחָבדיִרּפ 'םָּתְלַכַא
 'ִךיִמַעְּב ןואָש
 ילאבְרֶא תיּב ִמְלְש רָשְכ "רֶׁשוי ייָרצְבִמלָכָ
 :הָׁשָמְר םיֶנְּב"לע םֵא הַמָחָלַמ םְּּב

 ילַאזתיֵּב | םֶכָל יהַׂשָע הָבָּכי
 :לֶאְרְשִ ּךְלִמ הַמְדַנ הָמְדַנ ירַתׁשַּב םֶכְתַעָר תַעְר יִנְּפִמ
 :יְִבְל יִתאָרְק םִיָרְצִמִמּו ּוהְבַהֶאְו לֶאְרְשַי רעְ יִּכי 1

 wise =p םיִלְּפַלְו ּוחּבְְי םיִלעְּבַל 'םֶהיִנְּפִמ ּוכְלָה ןַּב םֶהָל יאָרק

 :ןורטקו| = = רימעורז"לע םָחְק םִיְֹפָאל יִּתְלנְרת כנא
 :יםיִתאָפָר יּכ 'ּועֶדָי אָלְ
 הָּבַהֶא תֹוָתֹבְעּב םֵכְׁשְמָא יָדָא יִלְבַחְּב

 "אָלי :ליָכֹוא' ויָלֲא יטַאְו 'םֶהיַחְל לע לע יִמיִרְמַּכ' םֶהָל הָיָהֶאְ
 :'בּושל ונַאמ יכ .וכְלמ אּוָה רּוָשִאְו םירָצִמ "ץֶרֶאְלֶא" בּושי
 פ  :םֶהיִתוְצְעְמִמ הָלָבָאְו וידב הָתְלְכְו רויִרְעְּב בֶרָת הָלָחְו
 :םמורי אל דַחָי :ּוהָאְרְקִי לעדלָאְו יִתְבּושְמְל םיִאּולָת יִמַעְוז
 לֵאָרְִׂי ְְנֶגמַא  םיִרְפֶא ָךנֶתֶא ךיא*
 םֶיאבְצּכ ָךְמישא הָמָדְכ ָךְנֶּתֶא ךיא
 :יָמּוחְג ּורמכַנ רַב יבל "לע ּפְָנ
 םִיְָפֲא תַתַׁשְל בּׁשָא אל יּפַא ןוָרֲח הָׂשֲעֲא אַל

 :ריִעָּב אוָבָא אָלְו שודק ָךְְּרְקְּב ׁשיֵאאַלָו יִכֹנֲא לַא יִּ
 גָאְׁשִי הֶירְּכ וְכָל הָוהְי ירָחֶאי |

 13 < קצקפ ּולְכאי הָּתַע | 4 1c 6*ּךדַּבְכרְב (pזמ )v 13 a4 | 14 *וםָקְו |?!
Var E 23 W; prpsמ ושי | * prְךיֶרֲעְּב שו םֶחיִרְעְּב 6413 || * 841 םֶהיִרְצְבִמ | %  

 םולש || 165 lepogssX; nonn vb 5-+ add hab || 15 * 16 6 שא 1c"| 6 תיב |
 לארשי | = fז 1 רעַפַּב ו רַעֵׂשַּב cf Jes 28,2; f:ז םכתער תער ינפמ ad || Cק זז,
 ז 8(6) ויָנָבְל cf םהל 2 || 2 * יִארְקִּכ cf 6 אa0¢ עerexéAega || * 1 6 6 םָה יִנָּפמ
 6 5| 3 **1 6 68 יִתֹעֹורְז-לע םַחָקָא ₪ 6 | * ג ? םיִתאָשְנ יִכ | * :5 יִלָחּב [
 4 51 51+ דָסֶח | ל crrp; 6 dwg paritwv 8ט0קשחס6 (ח\ ד06 01076ע06 0

)cf emgAéyouar) | 11< 6 טָא] cֶדָא הָּכַמְּכ הל הָיְהֶאְו | D (om by); 1 ft 
bOIN] trsp +, cf 6 duvigouar abr (vb Dmיnb by ada) | 5 ** 66 6 :ול  

 םירפא | * קזק יִּתֲא תֶבָשְל | 6 * הלחו כצט ₪ק 6א התלכו ₪ וידב 6א וירעב
cf 10,14 | vs 7 rrp; Gויָרֲעְּב בָרָח הָתְלְכְו | * כזפ ג וויְרָצְבַמְב  stich 6a l: tט 

hab suff 3 pers: (066, Karoikiag atrod cf רN\ pro TN (Buuw8rjcgerat); prps: 

 :ימׁש םָמֹורְל ּולְִּחִי ּואָרְקִי לעַּב"לָאו יִכָשָּמִמ ּואָלַנ יִמעו | 8 1 + :יִמֲחַר 5
rbרע]בא]בא | זס. נז קז proריעב אובא 6, ₪ | רֶעְבַא  frt add || g frt add; 

add; pro D)ֶ 1? DJ2 cf Jes 60,10 (prps 2). 
Biblia. 54 



  II,11—12,13עשוה 2.

 :םִיִמ םיִנָב ּודְרֲחנְו גֿאְׁשִי אָּהּ
 רּוׁשֲא ץֶרָאַמ הָנֹויְכּו םִורְצמִמ רֹוּפִצְכ ּוָדרָחָייי

 פ  :הָוהָייםֲאְנ םֶהיִתָבלע םיִתְבָשוֶהְ
 לֶאָרְׂשִי תב הָמְרַמְבּו םְִפָא ׂשֵחַכְב יֵנָבָבְסי 2

 :ףןְמָאָג םיִׁשֹדְק"ֹיםֲעְ ילָאדמע גו דע הֶדּוהיְו
 הָּבְרִי ידָשְנ בֶזְּכ .םויַהדלְּכ םידק ףֶדרְו חור הָעַר םיִרְפֶאי

 :לבוי םיִרְצְמְל ןָמָשְו ּותֹרָכִי רּוְׁשַא-בע *תיִרבּו
 יהדּוהי-םע הוהיִל 'ביִרְו

 :ול "ביש ויָלְלעַמּכ ּויָכָרְדַּכ בקעידלע ידֲמְּפִלְו
 :םיִהְלֶאדתֶא הָרָׂש וָנּואְבּו ויָחֶאדתֶא בקע ןַמָּבּבצ

 ולןֶּגחְתִיַו הָבְּב לכו אלמלא רשיו5
 :"ונָמע רָּבִדִי 1 נָאָצִמִ לאי

o.oo 

 :יֹבֲהֲא יקשעל הָמְרִ ינזאמ רָב נבי
 יִל ןֹוָא יִתאַצִמ יִתְרָשע ְךַא םִיַרפָא רַמאיופ

 :אָטֲח-רְׁשַא ןְנֶע יֶלואָצמִ אל יִיִנילָּ
 םיִרְצִמ ץֶרֶאְמ הלא הָוהְי יִכְנָאְוי

 זידעומ ימי .םיִלָהֶאְב בישוא רע
 יִתיֵּבְרִה ןֹוזָח יִכֹנֲאְו םיִאיִבְנַה-ילע יִּתְרַּבְדְויי

 :?המדא םיִאיִבְּנַה דָיְבּו

 וחְז יםיִרָנָ לגְלַּּב יה *אְושךא' ןֶָ 'דַעְלנְאייי
 :יִדָש יִמְלִּת לע םיִלָנְּכ םֶתוחְּבָזִמ םּג

 :רמש הָשֶאְבּו הָשאַּב לַארְׂשִ רַב םֶרא הַדָש בקעי חַרְביַי

 זז 1 6 6 םיִתּוביִשַהְו | 6כ 12, ז = 1( 6) לֵא םָעָדְ, ve 8+ לַאדמע עדי |
 51? םעו | 6 6?( רַמָאָנ (2°1c GN | (hic finis cp rr in 8) | טיל ]

 תיִרְּב ּוְבְרִי 6 8 || 2/3 =%1 ביר :ּולְבי | 3 *1 לֶאְרְשִי 6 בקעי | *1? דְקֶפֶא ₪
cf7 1 זס * יָה  | fn | P11 | 6 num 1 a?תיִשֶא | 51 תֶא 6( + 4  

 ץ זס | 8 * 41 | ל 1 5 בעל | < פס גטc םירפא ex 9 | 9מ 6 אל ויעיִנילְּכ
cfז דעיַמי ֹומָּכ fס ןֹוֲע ול || זס יי 1 rאָטָח רֶׁשֲא ןֹוֲע ולדּואַצִמִי 1 56-80 ןועָל ק 

cf6 || > fin vs crrp, sed inc quid! || 12173 | bb add |20,4 | ד 1 -לָא  Hi 

 51? ושע | * 6 םיִרָׂש ;(pxovreg&) קזפ 1 םידשל



1-3 HOSEA 343 

 םיעְכַהיי :רָמְׁשנ איָבְנבּו םִָרצִמִמ לֵאָרְׂשִ"תֶא הוהְי הָלֲעֲה איֿבָנבּוו4
 םיִרּורְמַּת םִיָנְּפָא

 :וינדַא וָל ביִשָי ֹותְּפְרָחְו שוטו ויִלע ויָמְָ
 לֶאְרְשיְּב אּוָה 'אָשָב "תַתְר םִרְפֶא רבדְּכי 8

 :תֹמָיַו לֵעַּבּב 'םשֶאְיַו
 הָכָּפִמ םֶהָל ושְעָיַ אטחל ּופְסוי ו הָּתַעְו

 הל םיִשְרָח הָשַעְמ .םיבצַע ינּובְתִּב סמ
 :"ןּוקשְי םיִלְנָע םֶדֲא 'יַחְבְז םיִרָמָא םֶה 'םֶהל
 יּךְלח םיִכָשמ לַמַכְו רֶקּבןנעּכי ּויְהְי ןכְנ

 :הָּבְרֲאַמ ןָשָעְכּו ןְרּגִמ ירעסי ץמָּכ
 םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ ּיֵהלֲא הָוהְי יִכְנָאְו
 :יִתְלַּב ןיִא עישומּו עְּדֶת אל תלו םיַהלאַו

 :תֹבּאְלּת ץֶראְּב רבב ְךיתְעַרי יג
 :יינּוחַבְׁש ןֶב-לע' סבל םֶרָיַו עְבְש ּועָּבְשיַו יםֶתיִעְרַמְַ
 :ירּוְׁשֶא ּךָרָלֲע רֶמָנְּכ לֵתְׁשֹומְּכ םָהָל יָהָאָו
 יםָּבל רָֹגְס עֶרָקָאְו' לּוכש בֶדְּכ םָׁנְפָא*
 :םעְקַבְת הָרָׂשַה תָיַח יאיַכָלְּכ םָׁש םֶלְכֶאְי |
 :ףָרְועְב יב לֶאְרְשַ 'ִרְתֶחְשי =
 'ִךיִמּפַשְו ףיְרֶעְילְכּב  ףעישויו אופא ְכְלַמ "יָהָאי |

 . -  !'םיִרָשְו ּךְלִמ יִלדהְנִּת ָּתְרַמָא רָשַא"
 ס :יִתְרבָעְּב חֶקֶאְו יִפאְּב ףלמ לאי

 :וְתאָטַח הָנּופַצ םִיְרְפֶא ןֶנָע רּורָציי
 םָכָח 1 ובדיאוה ול ואבי הדל יִלְבָחי

 וב רְַָּב | דמע-אל 'תעיכ
crrp; pro D‘vIתמר 6 אai rapwpricev; WS’ 6 éxjueHderat, quare |טפ 15  

 קזקפ ול ביִׁשֶא ּותָּפְרָחו ּךּפַׁשֶא ויֵלֲע ויָמְדו | לֵאָרְׂשִי יִנְרַרמּו םִיַרְפָא יֵנְסיעְַה
I. pers in 11 | Cp 13, 1°A gpikn 2 rpéuog cf ST; 6 dikawwuara (= N vel 

 תֹותְּד?) | * 1 איִׂשָנ י6| אָשְנ | < 6 םֶמָשִיַו; 1 4 || 2 *16 6 תיִנְבַתּכ ץe! תַנּומְתַּכ
 |N cf 14,4 et®, Sהins? vel 1? D { | (kar elkéva) 7? ירזע || 5 81? | 3 **
 add cf 6,4 || ° 1 pb: | 4 6+vb nonn || 5 1 6 68 ּךיִתְעְר, 16* | 6 ₪
 םֶתֹועְרָּכ | ** m pb add cf Dt 8,14. 32,18 | 7 *1c6יָהָאְו | 680 רּוׁשַא;
 קזמ 1 דֹקָׁשֶא Je cfז 56 | 8 == 1? רּונְּכ םעֶרְקֶא | ** 1 6 6 ןםָׁש םֶלכָאו
 רעי יריִפְכ |פיוcחִּתַתַׁש| * יכ >6%, קזס יב 16 63-יימ | * 1ףירזעב 4 68[
 זס * 1היַאל (1 אופא) | ל 1 ד ךּוטפשיו ךיִרָשלְכְ 6( 6 אקוע6דש 66 (ךטפשי)) |

 << 406? | ז3 *1 אּוהו || ל 1 תֶעּב

| 
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 . 4 עשוה 14,10—13,14

 םלָאְנֲא תֶוָמְמ םּדְפֶא לואָש דמי
 לואָש + ךבטק ייֵהֲא | תֶוָמ 'ִּךיִרְבְד "יהא
 :יניעמ רֵתָּסִי םַחָ

 רּבְדמִמ הוהְי חור םיִדָק אֹוָבָי יאיָרְפִי םיִחַאי ןיִּב אוה כי
 וניעמ "בָרֶחָיְו ּורוקמ 'שוָבָיְו הָלע
 :*הָּדִמֲח לכ לָּכ רצוא הָמְׁשִי אּוָהי

 לפי בֶָחַּב יֶהיֶהלאַּב הָתְרָמ יִכ ןורֶמש יםשֶאַתי 4
 2 .Aes 4 ושָטְרְי םֶהיִלְלְע

 | היל בוש יב כמ ו
 ןוָע אָשִּת ילָּכ ויֶלא ּוָרָמֲא
 :ּוניִתְפֶש 'םיִרָפ | הָמְלַשְנּו בוט-'חקו
 בָּכְרִנ אל םּוס-לע ּונַעיִׁשֹוו אָלֹורּוְׁשַא+

 וס יִפַא " 5 הָבְדג םֶבָהֶא םֶתְבּושמ אָּפְרָא

 הָׁשוׁשּכ ַרְִי לארְׂשְִל לטכ יְהֲא
 ויְתֹוקְני וכְלַיז ןונבלּכ ויָׁשָרׁש יי
 :ןוִנָבְלּכ וֶל חיִרְו ךוה תיָכ יֶהיו
 גָד ויי ולָצְב ייִבָשְו ּובָשְי

 :ןֹונְבְל ןייּכ "ַרְכַז ןפנכ ּוחְרֶפיְ
 לונרושאו יִתיִנָע" ינא םיִּבַצֲעְל דוָע *ילהמ םִיַרְפָאפ

 :אָצִמג ר יִנָמִמ ןְנעַר שוָרְבַּכ יִנֲ
 | םֶעָדיְו ןובָב : הָלִא ןֵבָיְו םָכָח ימי

 , םֶב ּולְשְּכִי םיִעָשְפּו םֶ ּוכְלי םיקדצְו הָנהָי וכד םירָשי י
 N rq cfio® |? mit MSS sine’ | r5 = iרפמ יָא Var) * םיִחֶא) |

ft add | Cpr4, 1° GDWN6 ברחו | =  b-b ada? | 1c Wa | 1c 
 prb add || © prps °° || (a Bbw) הָנֲעְקְבִת םֶהיִתְויִָהְו | 3 *1 לפ | * 1 הָחְקְנְו |
 5] 6 68 יִרָפ | 4 -* קזמ add | 5 "7 כצט 806 | 6 *גמס6₪1 | 272 יור |

GF (kai) peeucoricovrar = YY) sir;ּובְׁשְ | ל 1 ₪ יִלָצְב | 7°  B lc 6g 
 קזס ןגד 1 וז ןְׁשְד גז יֵנְרֲע | %17 ּורְכּי (גו ּורְכִשי 6( 6 | 9 *16 6 ול |

 55 1 5 גז ּונָביִשאּו ויִתיִנַע 6 ּונָבְבּושַאְו ויתינע

5 
| 



1-3 JOEL 845 . 

 !ספ לאוי

 :לָאּותָפןְּב לָאֹויײלָא הָיָה רֶׁשֲא הָוהְירבְּי 1
 ץֶרֶאְה יֵבְׁשי לכ ּוניִזַאָהְו םיִנְקְנַה תאֹוּועְמְׁש

 :םֶכיִתְבִא יֵמיִּב םָאְו םֶכיֵמיִּב תאז הָתְיָהָה
 :רַחַא רֹוָרָל םֶהיֵגְכּו םֶהיֵגְבִל םֶכיֵנְבּו .ורְפס םֶיִנְבְל ָהֵכֲע

 קֶלָיַה לָכֲא הָּבְראָה רתיְו הָּבְראָה לָכֲא םֶזָנַה רָתָי
 :ליִסָחָה לָכֲא קֶליַה רֶתָיו
 ןיי יִתְש-לָּכ ּולָליַהְו ּוכְבּו םיִרֹּכַׁש ּוציָקָהי

 :יטָביִּפַמ תַרְכִנ יִכ סיִסֶעְדלע
 רָפְסִמ ןיִאְו םּוצע יֵּצְרַא-לַע הָלָע יוני

 :יול איִבָל תועְלַתְמּו הָיְַא יג ריֶנש
 הַּפְצִקִל יִתָנֲאְתּו הָּמַשְל יִנָפַּג םָש

 :ָהיְנירָש ּוניִּבְלַה ךיֶלָשהְו הָּפְׂשֲח ףֵׂשָחי
 :ָהיִרּועָב לעּב-לע קָשדתר)נח הָּותְבַּכ ילָא*
 הָוהְי תיִּבִמ ְּךָסַנְו הָחְנַמ תֶרָכָהי

 :הָוהְי יָתְָׁשְמ םיִנֲהְּכַה ּולְבָא
 הָמְרַא הָלְבֲא הָדָש דישי

 :רָהָצִי לְלָמֲא שוְריִּת שיבוה ןֶנר דָדָש יב
 םיִמְָרּכ ּוליִליַה םיִרָּכִא ושיבהיי

 :הֶרָש ריק דָבָא יִכ  הָרעָשְלַעְו הָמֲח"לַע
 הָלָלְמֲא הָנֲאְּתַהְו הָׁשיִבּוה ןָפְגַהיי

 ּושַבָי הָדׂשַה יצעלּכ ַתּוֿפַתְו רַמְּת"םַנ ןּומְר

 :םָדָא יגְּבְדִמ ןֹושָׂש ׁשיִבֹהיְּ
 ַּבְזִמ יֵתְרָׁשִמ ּוליִליַה .םיִנְַּכַה ּוְּפִסְו ורְנַחי
 ימלא יִתְרָשְמ םיקשב וניל ּואָּב
 :ִּךֶסְנְו הָחְנִמ .םֶכיֵהְלֶא תיֵּבִמ עֶגְמִנ יכ

Cp ז, ז 663 לאותב | 3 "= + 306 || 5 * 666 + ¢£ oivov abrav ||° 6+ 
ebppogivn kai xapd: exc ? vb nonn || 6 *° prps איבלכ ויָתועלתמו cf 6X || 

  utַָּבְזָמ  é | g 1 c 655 = 2די 1 ? ףלָשַהְו ףשֶח ּהָפְשַח | 8 64+ חק 7
v 13 | 13 | c 66 .םיהלא 



 846 לאוי 1 5

 הָרְצִע ּוטְרְק םוצרושדקי+
 ץֶראַה יִבְשְו לָּב .םיִנקְז ּוָפְסא
 :הָוהְיְלֶא ּוקַעְַו םֶביֵהְלֲא הָנהְי תיִּב

 :אובָי יִּבַשָמ דָשְכּו הָנהְי םוי בורק יִּכ םּל ּהָהֲאיפ
 תָרָכִנ לָכָא ּוניִניִע דָגְג אָלַה*

 יסָיִתַפְרְנַמ - תור ושבע"
 :ןנָּ שיבה יִּכ יתוְרְנִממ ּוסְרָהְנ תּורָצא ּומָשנ

 רֶקְב יֵרְרָע יב יהְמַהְב הָחְנֲאָגיהַמ'יל
 :רמְׁשֲאְג ןאָאַה יְִדְעְג | םֶהָל הָעְרִמ ןיא יִּכ
 אָרְקֶא הָוהְי לאי

 רָבָדִמ תֹוֲאְנ .הֶכָכָא ׁשֵא יִּ
 :הָרְׂשַה יֵצֲעלְּכ הָמֲהְל הָבָהְלְ

 יא גֹורעֶּת הָרָׂש תֹוָמֲהַּב"םנ>
 רָּבְדַּמַה תֹואְנ .הָלָכֲא ׁשֵאְו םִיַמ יקיפַא ֹוׁשְבי יִּכ

 יִשְדְק רֶהְּב ועיִרָהְו ןויִצְּב רפוש ועְקֶּתַי ל

 הָוהְיְוי אָביִּכ ץֶרָאָה יִבָשְו לָּכ ור
 לָפְרִעַו ןֶנָע םוָי הָלַפַאו ְּךֶׁשַח וי :בורְק יכ
 םּוצְעְו בר םע םיִרָהֲה-לַע שֶרֶּפ רַחְׁשכ
 ףסֹוי אל ֹויְרֲחֲאְו םלועֶה" ןמ הָיָה "אל ּוהָמְּכ
 :רוְדְנ רוד יִנָשְדע

 הָבָהְק טהלִת וירֲחֲאְו שא הָלְכָא ונפל
 הָמָמְׁש רֵּבְדַמ יִרָחֶאְו וינפִל ץֶרָאָה ןדעְנְּכ
 | :ול הָתְיֲה-אל הָמיֵלְּפ"םנְו

 :ןּוצּורְי ןְּכ םיִשְרפְכּו ּוהָאְרַמ םיִסּוס הָאְרמְכי
 ןודקרְו םיִרָקָה יׁשאָרילַע תֹובָכְרַמ לק

 שק הָלְכָא שא בַהָל ליִקְּ
 :הָמָחְלַמ ְךָּרֲע .םּוצָע םעְּכ

 17 ** crזק; 6 (םהיתפרמ) םֶהיֵתַפְר תחת תֹורַפ (oאקזמv) ּג(ׂש)סְבֲע
 etiam $ hab NID, sed) 5 תֹודָרַּפ vel םיִדָרַפ, reliquum c 6( || ° 1 nורגִמ
 cf Hgg 2,19 || 18 *5 6 ד( 8ח00ף00ן6ש 60טד06 = הָּמָהְּב הָחָנַנ הָמ | ל 6

txAaucay = iJ, sed 1 4 || © 6 BW] (hpovigencav) cf Hos 14,1° || 20 frt l 

 ףֵסֹוי  v 2 | 21וpר | Cp 2, 1 rsp fin vrs post Dתַמֲהָּב

 << וש
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 :רּוראָפ ּוצְבִק םיִנָּפ"ִלְּכ םיִמע ּוליָחָי ויֵנְפִמ
 הָמֹוח ּלַעְי הָמְחְלִמ יִשְנאָּכ ןּוצְרָי םיִרוּבְנּכ

 :םַתוחרא ןּוטְּבַעְי אָלְו ןוכלי דיִכְרדּ ׁשיִאְו
 ןוכלי ותְלְסְמְּ רג ןּוקְתְדִי אָל ּויַחֶא שיָאְו*

 :ּועָצְבִ אָל לפי חַלְׁשַה דעְבּו
 ּולעְי םיִּתָּבַּב ןּוצָרְי הָמֹוחַּב וקשי ריִעָּבפ

 :בָנַּגּכ ואבי םיִנֹולַחַה דָעְּב
 םִיַמָׁש ּושעְר ץֶרֶא הָזְנַר יָנָפְלוס

 :םָהָָנ ָּפְסָא םיִבככו ּרְדק חו שמש
 ּוהָנֲחִמ לאָמ בר יִּכ ּוליַח יפי ולוק ןָתָנ הָוהיני

 הָוהְוי לוְדְנדִכ :'וִרבְד השע םּוצְע' י
 :ּונְליִכְי ימּו דֶאְמ אָרֹונְו

 םֶכְבַבְלֶכְב יִדָע ובָש יהָוהְייִאְג הָתַעְדְנְויי
 םֶכיִדְגְּב"לַאְו םֶכְבַבְל .ּועְרְקְי :דפְסַמְּו יִכְבְבּו םוצְבּ
 אּוה םּוחַרְו ןּוּנַחְדיִּכ םֶכיַהְלֶא הָיהְיהלֶא ּובּושו
 :הָעְרַהְדַ םֶחְנְו דָָת-בַרְו םִיִּפַא ךְרֶא

 הָפְרְ ויִרמא ריִָשַהְו םֶחְְו בוש עדי ימי+
 פ םֶכיִהְלֶא הָנהיל ךַסָנָו הָחְנַמ
 :הָרְצע ּוארק םֹוצדּושּדק ןיְצְּב רָפוׁש ּועְקִּתי5י

 לָהָק שק םָעְּופְסַאי
 םִיָרְׁש 'יָקְנֹוְו .םיִלֶלוע ּופְסֶא םיִנְקָז יִּצְבְק
 :ּהָתְּפִחִמ הָלַכְו .ורדֶחפ ןֶתְח אַצִ

 הָוהְי יִתְרָשִמ םיִנָהְכַה ּכְבי חַבְזּמְַו םֶכּואָה ןיְּביז
 הָּפְָחלָךְתָלֲחַנ ןַתְּת"לַאְו ּךָפַע-לַע הָוהְי הָסּוָח ּורְמאְיו
 :םֶהיֵתְלֲא הָיַא םיִמַעָב ּוָרְמִאְי הָּמְל םרּג םָּבילְׁשִמִ

 ומעל רָמאָיַו הָוהְי ןעיויפ :ומַעְדלַע לָמְחִיַנ ראל הָוהְי אנקרי
 -אָלְו ותא םּתְעַבְשּו רָהָצִיַהְו שוְיִּפַהְו ןֶנְדִקתֶא סֶכָל חלש יִנְנַה
 םֶכיִלְעִמ קיִתְרַא יִנּופָעַהתֶאְו> :םָיוגְּב הָפְרֶח דע סֶכְתֶא ןַתֶא
 וָפסְו יִנמְדְקַה םֶּיהלֶא ויִנּפתֶא הָמְמְשּו הָיצ ץֶרָאלָא ליִּתְחּדהְ
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 |18 לאוי 2,243

 זיתושָעל ליִדְגַה יי ותָנְחְצ לַעַתְו רשָאְב הָלָעְו ןחֲחַאָה םִיַה"לֶא
 :תושעל הָוהְי ליִּדְגַהְיִּכ יִחָמָשּו יִליִג - הָמְדַא יִאְרִתְלַאיי
 | רְָּדִמ תֹוֲאְנ ֵּאְׁשְד יּכ ירש תוָמַהְּב ּואְריִתדלֶאי

 ּ:םליִח ּונתנ ןּפָגְו הָנֲאְּת ויְרַפ אָשְנ ץֶַעְדיִּ

 םֶכיֵהְלָא הָוהיּב וחמש לי ןולצ ינו
 הרצל יהָרֹומַהיתֶא םֶכָל ןֵתְנִיכ

 :ףןוׁשאַרָּב שוקֶלַמּו 'הֶרמ םֶשג םֶקָל ךֶר
 ורָהֹצִיְו ׁשֹוָריִּת םיִבָקיַה ּוקישהו רָּב תוָנְרֶנַה ּואְלַמּו

 ליִפֲחֲהְו קליה הֵּבְרֲאָה לֶכֲא שא םיִנְׁשַה-תֶא כָל יִּתְמְלָשו
 :םֶכָּב יִּתְחְלש רֶׁשֲא | לונַה לח םָזְּנַהְ

 םיהְלא הָוהְי םׁש-תֶא | םֶתְלַהְו עובְשְו לכָא םָתְַכֲא*
 םֶּתְעְדיְוִז :יםלועל יִמע ּושבָידאָלְו איִלָּפַהְל ,םֶכְמַע הָשָטרֶָשַא

 ם :םֶלּועְל יִמַע ּושְבָידאָלְו דוע ןיִאְו םֶכיֵהְלֲא . הָוהְי ינאנ
 רֶׂשְּבלָּכ"לע יָחּורתֶא ְךוּפְׁשִא ןכירחַא הָיָהְוי ג

 ןּומלֲחַי תֹוָמלֲח םָכיגְקז םֶכיֵתונְבּו םֶכיֵנְּב ִאְּבנְ
 םיִדְבֲעָה-לע םגְו* :ּואְרו תֹגיִזֲח םֶכיִרּחַּב
 :יָתור"תֶא ְךופְׁשִא .הָּמַהָה םיִמיַּב תֹוחַפְׁשַה"לעֶו
 = ןָשָע תֹחְמְתְוׁשֵאְו םָּד ץֵרָאַכּו םַמָׁשִּב .םיִּתְפֹוִמ יִּתַתָנוּ
 - לחנה הָוהְי םִי אוב יגְפל םֵָל תַרַהְוְּׁשחְל ְּךפָהַי שֶמָׁשַה

 = יאָרּונַהְו]
 ןויצרהְּב יפ טלמי .הָוהְי םשָּב אָרְִידרָשַא לכ הָיהְו

 הָוהְי רָמָא לָשאָּכ הַׁשילפ היהּת םַלָׁשּוְריִבּ
 :ארק הָיהְי רשא םידירשבו

 הָדּוהְי תּוְבָשדתֶא בשא רַָשַא איִהַה תַעָבּו הָּמֵהָה םיִמיַּב הָּנִה יִכי4
 טֵפְׁשּוהְי קַמֲע-לָא םיִתְדרוָהו םיּוּגַה-לכדתא רְּתצַּבְקְו* :םֶלָשּוריו

 לֵאָרְׂשִי יֵתָלֲחַנְו ימע-לע םָׁש םֶמַע יִּתַטַּפְׁשִנְ
 וקל יִצְראדתֶאְו םיוגב ּוְִָּפ רֶׁשֲא
 הָנוַּ ללה ּנְתיַו לרֹנ וי ימֲע-לָאו
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4,4--9 JOEL 849 

 לֶכְו ןודיִצְו רֶצ יִל םּתַא"הַמ םנְ+ ם :ִּּתְׁשִינ ןַײב ּוָרְכָמ הָָּלִיַהְו
 לק ילע םֶּתַא .םיִלָמג םאְו לע םיִמְלַׁשְמ םֶּתא לּומְגַה תש תלי

 ּדמֲחמּו םָתְחְקִל יָבָהז יְסכירְׁשֲאי :םֶכְׁשארְּב ֶכְלְמְג ביש הָרהָמ
 םּתְרַכְמ םִלָׁשיְרִי יֵנָבּו הָדּוהְי ןנְבּוé :םֶכיֵלְכיַהְל םָתאֵבֲה םיִבּטַה
 םֹוקְמַה"וִמ םריֵעְמ יִנְנָהְז :םֶלּובְ לַעַמ םקיחרה ןעמל םיִנְניַה ִנְבָל
 יִתְרַכְמּול :םֶכָשאַרְּ םָבְלמְג יתְבָשהְו הָּמַׁש םָתֹא םֶּתְרַכְמ"רֶשַא
 יוג-לָא םִיאָבְׁשְל םּוְרְכִמּ הָדּוהְ וָנְּב דִיָּב םֶכיִתוְנְּב-תֶאְו םֶביִנְּב-תֶא

 פ ורב הָוהְי יִכ קָחָר
 םיִרוּבְּגַה ּוריִעָה הָמָחְלִמ ושרק םִיּונַּב תאז-ּוארקלפ
 תֹובְרֲחַל םֶכיֵּתִא ּוּתַכיי :הָמְחְלִמַה יִשְנִא לָּפ ולי שנ
 :יִנֲא רוּגּג רָמאי שָלַחַה םיִחָמְרְל םֶכיֵתֹוְרְמְזמּו

 הָמָש 'ּוצָּבְקִנְו ביִבְּסַמ .םיוגַהְלָכ ּוָבְו 'ּושּועיי

 :"ףיֶרּובַּג הָנהְו תַחְנָה
 טֵפְׁשֹוהְי קָמֲע-לא | םיּגַה ליו ורועי

 :ביִבָּסִמ םִיֹוּנַהלְּכדתֶא טּפְׁשְל בֵׁשֲא םָׁש יִּכ
 ֹורְר אב ריִצָק לֵׁשְב יִּ לגמ וחלש:

 :םַתַעַר הָּבַר יִכ םיִבקיה קשה תג הָאְלַמיּ
 קָמַעְּב הֶוהְי םוי בּורְק יִּכ ץּוְרָתָה קֶמַעְּב םיִנמָה םיגמה 4
 :ץּוַחָה] :םֶהְגְנ ּופְסֶא םיִבָכְכְו ּורָדְק ַחָרָיְו שמש
 ולוק ןֵּתְ .םלָשּורימּו גָאָשְי ןיִצַמ היהיו6

 ומעל הסחַמ הוהיו ץֶרֶאְו םיִמָש ּושַעְרְו
 :לֶאְרְשי ינבל זוָעַמּו

 יִשְדְקְרַה ןויַצְּב ןכש םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִנֲא יִּכ םָּתְעַדיִויל
 :דוע ּהָבדּורְבַעידאל  םיִרָזְו שָדְק השור הָתְיָהְו

 אּוהַה םויב הָיָהְוי

 בֶלֶח הָנָכָלַּת תֹועְבְּגַהְו םיִסָע םיִרָהָה ּוָתָטִ
 ןֹעַמּו םִיָמ ּוכָלַי הָדּוהְי .יקיִפִאלכְ
 :םיִטשַה וש הָקׁשִו אֵצַי הָוהְי .תיֵּבִ
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  Joel 4,20—Amos 1,11סומע -- לאוי 0

 :'םֶעְראְּב איָקְנמְד ּוכְפְׁש"רֶׁשַא'  הָדּוהְי ינְּב סמֲחְמ
 :רֹוְנ רול םֶלׁשּוריִו בש םלועְל הָדּוהְיְוי
 :ןייצְּב ןכׂש הָוהְינ "יִתיִקְנְאל םֶמָד ייִתיִקנְויי

 4105. סומע
 = לֶאְרָשידלע הָזְח רשא ַעוקְּתִמ םיִרְקְנב הָיְהְררֶשִא סּומָע יִרָבִּדי 1

 םִיַתָנְׁש לאְרְׂשִ ךְלַמ ׁשֶאּויְְּב םעָבְרי יַפיִבּו הוה הָיְנעויַמיִּב
 ורַמאּיַו> ׁשֲעָרָה נפל

 לוק ןּתְו םַכְׁשְריִמּו גָאְׁשִי ןונצמ היה
 הָוהְי רָמָא הבי .פ י ילָמְרְַּה שאר שָבָיְו םיִעְרֶה תָאְנ ּולְבָאְו

 ּונבישא אָל הָעָּבְרא-לַעְו קֶשֶמַד יִעָשִּפ הָשלָש-לע
 :רעְלְגַה-תֶא לֶזְרַּבַה תוצְרחּב םשוד-לע
 :רָדֲה"ְּב תִגְמְרַא הָלָכֲאְו לאח תיִבְּב שֶא יִתְחַלשְו

 ןנָא"תַעָקְבִמ בשוי יָתרְכַהְו קֶשָּמִּ יִרּ יִּתְדבָׁשְ ִ
 הָריִק טָרא-םע ָלָנְו ןֶרע תיִּבִמ טְבׁש יהו

 הָוהְי רָמָא הב% ם':הָוהְי רַמָא
 ונבישַא אָל הָעּבְרַאַע הנע יֵעְׁשּפ השלש"לע
 :םודָאל ריִגְסַהְ הָמלְש תו םֶתולְגַהְלִע

 ָיתְְמְרא הָלְכְאְו הנע תֶמוחְּב שא יִתָחְלשְו
 ןולְקשאמ טָבַש דמותו דֹודְׁשַאמ בֵׁשֹוי יֵּתַרְכַהְו*

 םיִּתְׁשְלְפ תיִרֲאְׁש ֹודְבָאְו ןּורָקעדלַע.יִדְי יִתּוביִׁשֲהְו
 | הָוהְי רמָא הב9 פ  :הָוהָי יִנַא רַמָא

 ונבישא ל העְבְרַא-לעֶו רֹצ"יַעְׁשּפ השלל
- 

 aed הלאו רצ תמה שא יחלו
 הֹוהְי רַמָא הביי

 ּונבישַא אָל הָעְּבְרַא-לַעְו םודָא יִעְשְּפ ּהָשלש- לע

 ויֶמֲחר תַתׁשְו ֹוְחֶא בֶרחב .ופְְרי
 19 < frt add || 21 * 1 c G(éxtnthiow)S יִּתמplו | ל ₪1 יִּתְמְקְנ
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 :יחַצְנ הָרָמְׁשי ֹותָרְבֲעְו וֿפַא רעֶל ףָרֶמי
 ס | והָרָצְב תֹוגְמְרַא הָלְכְָאְו ןָמיִתְּב שא יִּתְחְלָשְויי

 הָוהְי רָמָא הָּבי
 ּנָביִׁשֲא אָל הָעְְּרַא-לַעָו ןומעינְב ןְעְׁשִּפ הָׁשלְׁש-לֲ
 :םֶנּובְנ"תֶא ביִתְרַה ןעַמְל רֶעָלְּנַה תֹוָרָה םֶעְקּבִלע

 ָהיָתֹונְמְרַא הָלְכֲאְו הָּבַר תָמּוחְּב שא יִּתָצַהְוי+
 :הפּוס םוְיַּב רַעָסְּב הָמָחְלִמ םֹויּב הָעּורְתּב

 ְָחִי ויֵרְׂשְו וה הגנב םּכְלַמ ְךְָהְי
 הָוהְי רָמָא הָּב 5 ם :הָוהְי רַמָא

 ונָבישא אָל הָעְּבְרַאדלַעְו בָאומ יִעָשָּפ הָשַלָשלע
 :דיִׂשל םּורֲאָּדַלַמ תֹומְצַע ּופְרָׂש-לַע
 תייְרָּקַה תֹוְנִמְרַא הָלְכֲאְו בָאֹומּב ׁשֵאִתְחלׁשו
 :רפוש לוקְּב הָעּורְתְּב בָאֹומ ןואָשּב תַמּ
 וָמַע גוְרָהֶא 'ָהיִרָשלְכְו יּהָּבְרִקִמ טפוש יִּתְרְכַהְוי

 הָוהְי רָמָא הבצ ס :הָוהְי רמָא .
 ּנְביִׁשֲא אל הָעָּבְרַא-לַעְו הֶרּוהְי יִעְשּפ הָׁשלׁש-לע
 רָמְׁש אל ויִּקָחְו הָוהְי תָרֹוּת"תֶא םֶסֶאָמְלע

 :םֶהיִרְחֶא םָתֹובֲא ּולָהירָשַא םֶיְִּכ עת
 פ  םֶלָשּוְָי תֹוגִמְרַא הָכְכֲאְו הָדּוהיִּב שא יִתְחְלַשְו

 הָוהְי רָמָא הָב
 ונבישא אָל הָעְּבְרַאדלַעְו לֵאָרְׂשִי יעְׁשּפ הָשלָש-לַע
 | :םילעג רּובֲעּב ןויְבֲאְו קידצ ףַסְּכַּב םרכְמ-לע
 שי םיִונע ךֶרֶדְו םיִלָה שארַּב יץרָא-רפעדלעי יםיֵפַאְׂשַהל

 ,ישדק םֵׁש-תֶא לֵלַח ןעַמְל הָרעַּנַה-לֶא ּוכְלָי ויֿנֲאְו שיֶאְו
 חָּבְזִמ"לְּכ לא טי ילְבֲח םיָדְנְּ-לַעְ
 :םֶהיַהְלַ תיִּב ּותָשְי םיִשּונְע זמ
 וב םיִזְרא הַבְָּכרֶלַא םּמיִגְּפַמ ירמָאָהְתֶא יִּתְדַמְשַה נָא
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 | 2 סומע 3,8—2,10

 :תַחָּתִמ וָׁשְרׁשְו לַעַמַמ ֹויְרַּפ דיַמְשַאָו םיִנֹולֲאְּכ אּוה ןֶקָחְ
 םֶכְתֶא ךְלואָו םִיָרְצִמ ץֶרֶאְמ םֶכְתֶא יִתלֲעָה יכנָאְו וס

 :יִרמָאָה ץֶרָאְתֶא תֶשָרָל .הָנָש םיִעבְרַא ּבְמּ
 םיִרַזְנְל םֶכיֵרּוְחַּבִמּו םיִאיִבְנְל םֶכיִנְּבִמ םיקָאְויי

 :ּואְבְנת | :יהָוהְיםֲאְני לֵאָרְׂשִי יִנּב תאְז-ןיִא ףַאַה
 אל רֹמאָל םֶתיִוצ םיִאיִבָּנַה- לע יי םיִרְְנַהתֶא ּוקְשַתַו

 ! הֶאְלְמַה .יהָלְנעָה 'ץיעּת רשאכ" םֶכיתְחַת קיִעמ  יכנָא הגה
 = :ריִמע ּהָל] וִחֹּכ ץַפַאי-אל קָזַחְו לָקָמ סּונָמ דַבָאְוי*

 דמעי אל תַׁשָּקַה שפתוי5 :ושפַנ טלמודאל רוָּבְגְו
 :ושָפנ טלמי אל םסַה בֵכֹרְ טלמי אל ויל לקו
 .ם :הָוהְידַאְנ אּוהַהְוּב סּונְי םוָרָע יםיִרוּבְנַּב ובל ץיפט 6

 .לע' לֵאָרְׂשִי יינְּב םכילֲ הָוהְי רָבִּד רֶׁשֲא הֹּזַה רֶבָּדַהזתֶא משו 3.
 | :לרמאל םִיִרְצַמ ץראמ יִתִילְעַה רשא "הָחּפֶשִמַה-לָּ

 הָמְדאָה תֹוחְְּׁשִמ לָּכַמ יִּתְעַדָי םֶכְתֶא קָר
 :םֶכיְִועדלּ תֶא םַכיֵלע דֶקּפֶא ןֶּבדלַע

 :ודעונדםא יִתְלְּב וַָּחְי םִיַנׁש ּוכְלִיהּ
 ול ןיא ףִרָטְו .רעיּב הָיְרַא נאש

 :דכָלדםָא יתְּב ותָנָעֶמִמ ולוק ריִפָּכ ןַּתִיִה
 ּהָל ןיא שקומו ץֶרָאָה חֿפ-לע לופצ לָפְתַה
 ובל אֶל דוכְלְו המאה הַּפ- הלה

 השק אל הוה רעב הָעְ הֶיִהָּתְִ
 רֶבְּד הָוהְי  יִנדַא הָשעְי אל יכל

 : :םיִאיִבְּנַה ,וָדְבְעדלֶא ודוס הל םִא יִּב

 אָריִו אל יִמ .גָאָש הירי
 :אָבָבִי אל יִמ רָּבִד הָוהְי ונדַא ,
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 םִָרְצִמ ץֶרָאְּב תֹוָנְמְרא-לעְו ידּוְׁשַאְּב תֹנָמְרַא-לע עיִמְׁשַהְפ =
 ּהָכּותּב תֹוּבַר תַמּוהְמ ּואְרּו ןרמש יַרָה-לֲע ֹופְסֲאַה יּוְֹמֲאְו
 :יהָּבְרְקּב םיקושעוי

 רׁשְו סָמְח םיִרְֶאָה = יהָנהְייָאְנ = הָחְכְניתוָשָע עדיאל
 ס :'םֶהיִתְנְמְראְּב) יִעְרֶאַה יביִבְסּו רצ הָוהָי ינדַא .רַמָא הָּפ ןכְליי

 :ךיַתּונְמְרא ּוזבְגְו זע ְּךמִמ "דיִרּוהְו
 יָרָאָה יִּפִמ הָעְרַה ליִּצִ רָשאּ הָוהְי רַמָא הכי

 לָאְרְש גב ּוצְּנִי ןּכ ןְזָאלרְב וא םִיעְרכ יִתְש
 :ׂשְרֲע יֵקְׁשֲמְדַבּו הָטַמ יתַאְּפְּב ןֹווְמְׂשְּב םיִבְׁשיַה

 :תֹוֲאָבַּצַה י יִהְלֶא הָוהְי ינדַאםָאְנ בקעי תיִבָּב ּודיִעָהְו ּועָמָשייי
 לֶאתיב יתוחְּבְמדלַע ' יִתְדקַפּו לוילע לֵאָרׂשיײיעְׁשַפ ידקפ םווָיְּב יי

 ץֶרָלֵּלְפנְו תְַּמַה תֹוָנרְק עננו
 ןשה יִתְּב ְּבֲאְו ץיקה תיבדלע ףֶרֶחַה"תיִב יֶתיִּכַהְוי

 סם - :הֶוהְיםַאְּנ 'םיֶּבַר םיִתָּב ָּּפָסְו
 ןְמׁש רֵהְּב רֶׁשֲא ןָשְּבַה תּוָרְּפ הָנַה רָבְַּה ּועָמְשי 4
 הָאיִבָה .םָהיְִדַאְל תוָרְמְאָה .םינּויִבָא תוַצְצְרֶה  םילּד תּוקְשְעֶה
 :הָּתְׁשִנְ
 'םכילע םיִאְּב םיַמָי הנה יִּכ ושדקְּב הֹוהָי רנד עּבָׁשִני

 :הָנּוּד' תֹוָריִסְּב ןכְתיִרֲחַאְו תֹוֹנצְּב םֶכְתֶא אָשְנְו
 -םֶאְנ יהָנֹומְרַהַה הָנָּתְכלִׁשַהְוי ּהָּדְנָנ הָׁשֲא יהָנאָצַּת יםיִצָרְפּו
 :הָוהְיְ שפל ּוְבְרַה לָגלְּגַה ועָשַפּו לַאתיב אב

 :םֶכיִתְרְשְעַמ םיִמָי תַשלָשל םֶכיִחְבְז רכבל ּואיֵבָהְו

 ּועיִמְׁשַה תֹוָבָדְנ וָאְרקְו הָדוּת ץֶמָחַמ ראק
 :הָוהְי ינֲֹא םָאְנ לֵאָרְשִי ונְּב .םָּתְבַהא ןֵב יִּ
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= a 

 םֶכיִרֲעלֶבְּב םיַנׁש ןויְקִנ םֶכָל יִּתַתָנ יִנֲאםַגְו
 = הָוהְייַאְג יֵרְע םָּתְבִׁשאָלְו םֶביֵתְמֹוקְמ לֵכְּב םֶחָל רֶסֶחְו
 . ריִצְקל םיִשְדֶח הָשלֶש דועְּב םֶשָּגַהְדתֶא םָּכִמ יִּתְעַנָמ לֶכְנָא םנְו"

 תַחַא הֶקָכָ ריֶטְמַא אָל תַחַא ריִעלעְו תהֶא ריעדלע יִּתְרַמְמַהְו

 שלש תש ו :שֶביִת ָהיֶלע 'ריִמְמַת"אָלירשא הָקְלְֲו רַׁשָמִּת
 תֶחַא ריע-לָא םיִרָע

 :הָוהְיִאְנ יִדָע םָּתְבִׁשאָלְו ּועּבְִׂי אָלְו םִיַמ תֹוּתְׁשִל
 םֶביִמְרַכְו םָכיֵתֹּוגג תֹוּבְרַה ןֹוקְרַיבּו ןּופְְּׁשִּב םֶכְתֶא יִתיִּכָה

 :הָוהְיםֲאְנ יֵדֲע םַּתְבַשאַלְ םֶזגַה לכאִי םֶביִתיַזְו םֶכיִנֶאְתּו
 יָיִרּוחְּב בֶרָחַב יּתְגַרֲה יםִיַרְצִמ ךְרָדּב רָבָּד םכב ִתְחְפָש

 'םֶביִסּוס יִבָש םֶש
 :הָהְייִאְג יֵרָע םֶּתְבשאָלְו יסֶכּפַאְבְו םֶכיִנַחִמ 'שָאְּב הָלֲעֲאְו

 הרֹמֲע-תֶאְ םֶדְסתֶא םיִהְלֶא תכָּפֶהַמְּכ םֶכְב יִּתְכַפָהי
 פ = :הָוהְידמִאְג ידע םָּתְבשדאָלְ הָפְרְשִמ לֵצִמ דּוָּכ ויָהָּתַ
ineתארקל ןוּכָה ךֶל-הַשעֶא תאְזיִּכ בקע לארי ו הָּכ - 

 ּוחַשדהמ םֶדָאְל דיִּגמּו חור ורבו ימיה רצוי
 ץֶרֶא יִתָמְּבלַע ְּךֶררְו 'הֶפיע רחש השע
 ס ָמֶש תוָאָבְצְדיִהְלֶא הָוהי

 תב הָניִק סֶביִלַע אשנ ינָא רֶׁשֲא הָּזַה רָבְּדַהתֶא ּועָמָשי 5
 :לֵאָרְׂשִ

 לֶאָרְׂשִי תֶלּותְּב םּוק ףָסּות"אְל הָלָפְנ
 פ = הָמיקְמ ןיִא ּהָתְמְרַא-לע הָׁשְטְ

 יהֹוהָי ינֲֹא רֹמָא הָכ יָ
 הֶאְמ ריִאְׁשַּת ףֶלָא תאָציַה ריִעָה
 ס = :לָאָרְׂשִי תיִבְל הַרְׂשֲע ריִאְׁשַּת הָאמ 'תאָצַֹהְ

 לֶאָרְׂשִי תיִבָל הוהְי רָמֶא הָכ יִּכי
 לֵא"תיב ּוׁשְרָדִּת"לָאְופ :ּויחְו יִנּושרד
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 רָבֲעַת אָל עכָׁש ראָכּו ּואבְת אָל לָּנלִַּהְ
 :ןֶוָאל הָיָהְו לֶא תיבו הָלְנְו הָלָּג לֶּנְלּגַה יב
 ףסוי תב 'שאָּכ חָלְציְְפ .ּויַחְנ הָוהְיתֶא ושר

 :ילָא-תיִבָל הָּבַכְמִיִאְו הָלָכֲאְו
 :ּוחיִגַה ץֶראָל הָקָדְצּו טּפְׁשִמ הָנֲעלְל םיִכָפִהַה7ְ

 תָוָמְלַצ רָקבְל ְּפהְו ליֵסְכּו הָמיִכ הָשע*
 םּיַהדיִמְל אָרוקַה ְּךיִׁשֲחָה הָלֵיְל םויְו
 :ומָש הָוהְי ץֶרָאָה ינְּפלַע םֶכּפְׁשיו

 :יאֹוְְי רַעְבַמִילַע ֶׂשְו זעדלע 'דׂש יניִלְבמַה
 :ּובעֶתְי םיִמָּת רַבֹדְו ַחיִכּומ רַעַשב ּואְנָשפ

 ּונָמִמ ּוחְקִּת יִָבתַאָשַמּ .ללַע יםָכְסַשוְּב ןַעַי כָל

 םָב ּובְׁשִאלְו םֶתיְֵב יז ב
 :םָניִתֶא ּוָתְׁשִת אָלְו םֶּתְעַטְנ דָמָחְיִמְרּ
 םֶכיִתאַּטַח םיִמָצַעְ םֶכיֵעְׁשּפ םיִּבר יִּתְעַדָי יב

 :ּוָטַה רעש םיגויִבָאְו רֶפַכ יַחְקְל קיצ יִרְְצ
 :איָה הָעְר תע יִּכ םֶדִו איָהַה תֶעְּב ליִּכָשִמַה ןֶכְל

 ןּכְדיִהיְו ּויִחִּת ןעָמְל עָרְלַאְו בוטדושְרִּד+
 . :םָּתְרַמַא רֶׁשֲאַכ םָבְּתִא | תֹוָאָבְ יקל הָוהְי

 ס :ףסזי תיִרֲאְׁש תוצא ה הָוהְי .ןנחי לא
 ייָנֲֹא תואָבְצ יהא הוהְי רַמֲא-הּכ ןֵבָליפ

al: 

 והְדּוה ּוָרְמאְו תֹוצּוח"לָכְבּו דַּפְסִמ תוָבחְר"לָכְּב
 :יִהָג יִעְדְוְנ  'לֶא דָּפְסַמּו" לָבֲאלָא רָּכֲא יארק

 הוי םי םכל הָיהמל הוי םיײתַא םראְתַמה יוהי
 :רֹואדאלְו ךשחדאּוה

5 Am vrs § sic non scrips; al iאל עבש ראבו, תע2ר al ץ 5b add habent| 
 שאכ cזזק, 1 גז ׁשֲא בֵהֵל חַלצִי טז ׁשֵאָּב תַצָי | * 6 לארשי תיבל; תטח * 6
add, quod conjg c v 7, cujus init perdit est? || 7 prps: ante Dההפכי 1 וה 

cf 5,18; 6r | g * crrp, 1 ft DBT 6) 6% )6( טוטוקשצ = גֶלָפְמַה | ל 1 
 | רֶבָש | < 1 6 6 אבי 6[ 236 | זז * 1 םֶכְסּוב | ** 1 ז תאָׂשַמּו 6 6

 ל 1 ? רָּפְסְמלֲאְו (41 לבא לא |  cf Jes 1,18 || 15 306 | 16 * <6ז | םֶכיֵאָטַח
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 | 6 סומע 8

 בֹּדַה ֹועְנִפּו יִראָה נָּפִמ שיא סוני רָשַאַּכפ
 :שַחָּנַה ּוכְׁשּ ריָקַה-לע דִי ְּךַמְסְו תִּיַּבַה אָבּו

 :ול הגיא לָפָאו רואדאלְו הָוהְי .םוֶי ָּךָשֶחד אלָה>0
 :םֶכיִתְרְצעְּב ַיִרָא אָלְו םֶכיִגַח יִּתְסֲאָמ יִתאַנְׁש
 תולע יָל"ולעֶּת-םַא יב

 -. :טיִּבַא אל םֶכיִאיִרִמ םֶלְָו .הְֶָא אֶל םֶכיִתָחְנִמּ
 :עַמְשֶא אֶל ּיִלְבִנ תרמו ךירש ןומה יֵלֲעַמ רסֶהי

Osןַתיִא לֵחנְּכ הָקָדְצּו טַּפְׁשִמ םִיַמַּכ : ; 

 = ילֶאְרְשו תיבי הָנָש םיעָּבְרא רבב יִליֶתְשַּגַה הָחְנַמּו םיִחבְוה
 . 'םכיִהָלַא בכוכ* םֶכיֵמְלַצ 'ןּונכ תֶאְו םֶכְּכְלַמ "תּוָּכִס תֶא םֶתאָשְנּו

 | :םכְל םֶתיִשע רַשא
..| ... 

 ו חש רֶהְּ םיָחְטְּבַהו וב םיִגנַאשַה וה 6
 :ילֵאָרְׂשִי תיֵּב םֶהָל ואבו םיוּנַה תיִׁשאָר יָבָקְנ

 | ֿםיִבֹוטה םיְִּׁשִלְּפ-תנ ּודְרּו הָּבַר תַמֲח םַשָמ ּוכָלּו ּואְרּו "הָנְלַכ ּוָרְבְעַ
 :יםכלבגמ םֶלּובְג בר"מִא הָלֲאָה תוָכָלְמַמַהְרִמ ןמ

 :סמח לתבש ןשי עֶר םויל יםיִּדנְמַה
 םָתׂשְרְע-לע םיִחְרְסּו ןש תוטְמלע םיִבְכְׂשַהצ

 :קּברמ ְּךוּתִמ םיִלְגְְ ןאצמ םיִרָּ םיִלְכֲאְו

 :ריִשילְּכ םַהָל ּוכָשָח דיו לֶבָּנַה יִּ-לע םיִמְרְּפַה
 וחַָשְמְו םיִנֶמָש תיִשארְו .ךוי יקְרֶזמְּ םיִתְשַהי

 :ףסוי רֶבְשלַע ּולָחַנ אָלְ
 :םיִחּורְס חֵוְרמ רָכְו םיִנּג ׁשֹאָרְּב לני התַע ןכל

 ושָפָנְּ הוה יינדַא עַּבָשָנ

22 ft] - cf 7 231 Cs .. םֶכיֵריֵׁש . . ּוריִסַה | 25 Co 
 תּוּכס || ל 1ןְויִּכ  add habent | 26 51תיב, 31 הנש םיעברא  + sing 66החנמו 8 ₪

 ||  ; 81058'קסו(טסצ (6א 6010009) 61 5 | 5-5 6 % םכיהלא בכוכ 05 ןויכ 6 61 <

0 27 300 )8 apud 5,27 incip cp 6) | Cp6,1°lft לארשי תיב || °° crrp? | 

2° >6F4, GMSS2(S)EY cig XoAdv(v)nv cf ad Jes ro,9 (Gn io,io) || ° ins 
 = | 3% 63% in mr 606evoםּתַא | = םֶכְלְבְג םֶלּובְּנִמ גג םֶלּובְנִמ םָכָלְבִג

 "דש ₪ טָבָש | 5 5 6זצק?, 1 8 "לָּכ זס יִלָּ |  14 | ? crrp, prps velםיִרְּנְמַה
vel al (mtr cs) [)7o; prps ריֶׁשְּב ליִּכָשַהְל ובְׁשֲחְ דְוְדָּכ || 6 = 6 dwAiouévov 

 . | 8 * 416 6 | bb >6; frt ex fin v 7 trspos || ° 1 apnסזטסצ = קָקְזִמ ןיי
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 :הָאלָמּו ריִע יִּתְרּנְסַהְו יִתאָנׂש ּויָתֹנְמְראְו
 :ּותָמָו דָחֶא תֶיְבְּב םיִׁשְנא הָרְׂשְע ּורְתנו-םִא הָיָה
 תִיַּבַהְְנִמ םיִמָצִע איִצוהְל "ופְרְסִמּו וָדוד ואָשְנְויס

 רַמָאְו ףֶמַע דועַה תִיְַּה יֵתְָריְּב רֶׁשֲאְל רַמָא
 ספ  והָוהְי םֵׁשְּב ריֶכְזַהְל אל יִכ סָמ רֶַמָאְו סָּפֶא

 הָּוצְמ הָוהְי הָבַהְיִּכי*
 :םיִעְקְּב ןטקַה תִיּבַהְו םיִסיִסְר לּודָגַה תִיִּבַה הָּבַהְ
 יםיִרָקְּבַּב ׁשֹורֲחיי-םֶא םיִסּוס לס צרה

 :הָנַלְל הִָָצ יֵרְּו טָּפָשַמ שארל םתְכפֲה"יכ
 רֵבָד אָלָל םיִחַמְׂשַהי

 :םִיָנְרק ּונָל ּונְחָקל ּונְקְזחְב אֹוָלֲה םיִרְמָאָה
 יוְג יתֹוֲָבְצַה יהלֲא הָוהְיםָאָני לֵאָרְׂשִיתִיְּב םכיֵלֲעםיִקְמ יִנְנַהיִּכיצ <
 פ הָבְרעֶה לַחנירע תַמֲח אֹובְלִמ םֶכְתֶא ּוצַחלְו |

 יבג ירצו הָּנִהְו הָוהְי "יִנדַא יִנאְרַה הָּכי 7
 -םִא הָיָהְצ < ְָלַּמַה ג רַחַא יש קלה ׁשֶכָלַה תולע תלת

 :אּוה ןָטְק כ בִי וי מ אנ"תלְס הוה נא =
 ס  והָוהְי רֶמֶא הָנְהְת אָל תאזלע הָוהְי םָחְנ
 .יׁשֶאְּב בֶרָל אָרְק הֵּנַהְו הוהְי יגרַא יִנאָרְה הפי

 רַמאָו :קֶלֲחַה-תֶא הָלֵכֲאְו הַּבַר םֹוָהְּתדתֶא לכאּתו הָוהְי יינדא
 :אּוה ןטְק יּכ בעי םיִקָי ימ אָנ-לרַח הָוהְי יִנדַא
 ס  :הָוהְי ינדא רַמָא היָהְת אָל איהם תאז-לע הָוהְי םֶחְנ

 בַצִנ "ינדַא הָּגַהְו "יִנָאְרַה הָּכ
 יֵלֲא הָוהְי רָמאיַו :ּךְנַא ודָיְבּו נא תמוחדלע
 יִנדַא רָמאִיַו ךָנַא רַמאָו סומע הֶאר הָּתַא"הָמ

 לֵאָרְִי מע בֶרָקְּב דנא םש ינְנַה
ro ** prb crrp; mlt MSS ;מ‘ prps ּורוד רֶמְש (0 eרוד רַאְׁשָנְו ץ )?רַּפִסִמ 

 ׁשֵרָחָי  | vs rr frt trsp ante 9 i121רָּפְמִמ ; 1 + םיִלָסְו םיִדּוד (אָׂשְנְ) ּואְׂשִנְו
 | ( 1b cf 2S 17,27; 9,455 (Awdagap [Aadagap)םי רֶקַָּּב | 13 רבד אל = רַבְד

14 ** dlc 649 ||? frtl םיברעה (Jes 15,7) cf 6 rod xedppouv rv dugudv || 
 | | 4 * <65הָּלֵכָמ אָח יִהַו  ft,קז | 2 = crסע 7,1 * >649 | ל 6ר( | © 6 קלי
  | = fr ada, <f6 | 7 * ins? ‘TNלל ] ₪ שֶא בָהְל; קזקפ שא ברל רק

 . <6 | 8 exc? vbל || ( )6+ Kvpiogהוהי
Biblia. 55 
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 קָחְׂשִי תֹוָמְּב ּומָשְנְופ :ול רובע דוע ףיסואדאְל
 פ | בֶרָחְּב םַעְבְרִ תיּבלַע יתְמקְו ּובָרַחְי לֶאְרְשי יִשְּדְקִמּ

 .רַשְק רָמאל לארי םַעְבְרְילֶא לַא-תיּ ןָהכ הָיִצְמַא חַלָשיְו וס
 .דלָכתֶא ליִכָהְל ץֶרֶאָה לכּותדאל לֵאָרְׂשִי תיֵּב בְרָקְּב סומע ְּךיַלע
 סומע רַמָא הֹכ"יִּכ :ויָרְבִּד

 ס וא לעַמ  הָלְגִי הֶלֶּג לֵאָרְׂשִי םָעְבְרְי .תּומָי בֶרָחַּב

 ל שְָּקמ יב אבה רוע ל ףיותיאל לדתימוי זו :אָבְּנִת םשו -
 היְצַמַא-לָא רמי סומע ןעינ 4 :אּוְה הָבָלמַמ תיַבּו אוה

 :םיִמתׁש סלובו 'יִכְנֶא רקוב ייכֵנֲא איִבנ"וְב אל יִכְנַא איִבְנאל
 הוהְי ולא רַמאּיו ןאצַה יִרְחֶאְמ הָנהְי יִנָחְקִיַ 5

 הָוהְידרַבִּד עָמָש הָּתַעְוי :לֶאְרְי ימע-לֶא ּאָבָּנַה ךל
 = :קָתְׂשִי תיל ףיֶמת אלו לֶאְרשילע | אָבּנִת אל רַמא הָּתַא
 | הָנְזִּת ריִעְּב תשא הֹוהְי רַמָא -הָּכ ליה

 קָלֲחּת לָבָחַּב ךְתַמדַאְו לפי בֶרֲחַּב ָךיִתְנְבּו ךינבּו
 .רתְמְדִאל לַעַמ הָלְגִי הל לֵאָרְׂשִיְו תּומָּת הֶאְמְמ הַמָדַא-לַע הָּתַאְו

 5[ :ץק ביָלּכ הֵּנַהְו הֶוהְי יד ינַאָרה הָּכי
 ץיק בּולַּכ רָמאְו סּומְע הָאֹר הָּתַא-הָמ רֶמאיו>

 לָאְרָשַי יִּמַעְַלֶא ץקה אַּב יִלֲא הוהְי רָמאּיַ
 לָכיַה יתוְריַש ּוליִליַהְוי ול רובע דוע ףיסואדאְל
 = םוקמדלָכְּב רֶגָפַה בר 'הָוהְי יִנדַא םֶאְנ אּוהַה םיַּב

 "פ :'סַה ךילָשַה| 5
 1 :ץֶרָא-יננֲע 'תיּבְׁשְַו ןְבֲא יםיִפַאְׂשַה תאֹו-ועֶמְׁש
 = רֵּבהָחִּתפָנְו תֵּבְׁשַהְו רָבׁש הֶריֵּבְׁשנְו ׂשְדֹהַה רבעי יִּתְמ רֹמאָל
 | :הָמְרַמ יִנָזאָמ תנע לקש ליְִגַהְל הָפיִא ןיטקַהל
 "גיריּבָשנ רב לפמּו "םילענ רובע ןיְבֲאְו םיּד גְָכּב תונקליפ
 :'םֶהישעְמדלּ יחצנל ו הַּכָשָאדבִא בקעי ןואְנְּב הָנוהְי עַּבׁשִני

 ּהָּב בָשוידלָּכ לָבָאְו ץֶרֶּפָה זּגְרִת-אְל תאז לַעַה
prb add || Cp8,3°1?4 5 ₪5 | | ל 1 דקזנ 6 6 (סוח6ג6) # || 17 °°  

et dl DA (init stichi perditi?) | 4 *?=תורש || ל-5 זמ 806 | 5-5 1 ₪ :ךְלשָה  = 
 | םיִפאָשַה 6 2,7 | ל 6טס ; 6 (אס\) אסד סטטטסד6טסד6, + = םיִקשעָה(ן) 6( 4,1% |

fr add ex 26 cf27 |5 א יונע 0 יינע | 5 5 >6 | ל סזספ תעְל0) || 6 = " 
v4.2 81 ריִּבָשַהְל | ל 5 4? | ל 6 םֶביִשַעְמ  

moar Rw jc Gsm 6 ממו 
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3,9—9,5 AMOS 855 

 ספ  וםִיָרְצִמ רֹוִאיִּכ הְקְׁשִנְו 'הָׁשְרגנְו ּהָכְּכ "ראָכ הָתָלֲעְ
 הוהָי יִנדַא םָאְנ אּוּהַה םִיַּבוהָיָהְו

 :רֹוָא םיְּב ץֶרֲאְל יִּתְכְׁשֲחַהְו םִיָרֲהָצַּב שָמָשַה יִתאֵבֲהְו
 הָניִקְל םֶכיִריׁש-לְכְו לבל םֶכיִגַח יתְכַפָהְוי
 הָחְרְק שאְרלּכלַעְ קש םִיָנְתְמדלָּכילע יַתיִלעהְ
 ס  ורָמ םוְיְּכ ּהָתיִרֲחֲאְו דיִחְי לבא ביּתְמְׂשְו

 ץֶרָאְּב בער יִתְחְלשָהְו הָוהְי ינדַא םָאְנ םיִאְּב םיִמְיּוהּנֲהי
 :הָוהְי יֵרָבְּד תֶא עֹמׁשל"םָא יב םימל אָמָצאְלְ םֶחְלל .בער"אל

 וטְטוְשְי חָרְזִמ"-רֲעְו ןֹופְצִמּו םי"דע םִיַמ ּועֶנְו
 :ּואָצְמְי אָלָו הָוהְיירַכְדתֶא שב
 :אָמצּב םיִרּוחְּבַהְו תֹּופיַה תֹולּותְּבַה הָנַפַלַעְתַּת חאּוהַה םויָּב

 | ףןורמש תַמָשִאְּבי םיִעָּבָשּנַה

 עשיר דר יחו .ן הלא יח וא
 ₪. ומּוקידאלו לפני
 רֹוּתְפּכַה יּדַה רָמאּיַו חּבְִמַה-לַ בצנ יָנֲֹא-תֶא יִתיִאְרי 9

 רתֲחי-ֲא> :טילפ ה טלמור סג םָהְל סּונודאל

 :םרירוא םֵׁשמ םִַמְׁשַה ולעי -םֶאְו םֶקִת יי םָׁשִמ לאב
 םיִּתְחְקּו ׂשָּפַתַא םֶׁשִמ לֶמְרַּכַה שאָרְּב ּואָבָחְיְדַאְְ
 שָחְּנַה-תֶא הוצא 'םשמ םיַה עָקְרקְּב "יניע דֶנָּגִמ' ורתְסידַאְ

 :םֶכשנּ ֶרחַהתֶא הוצא םַשמ םֶהיִבֲ נפל יבְׁשב וכלא
 :הבוטל אָלְו הָעְרְל םֶהיִלִע יניִע יִּתְמַשְו םַתְנְרַהְו

 .גומַּתו ץֶרָאְּב ַעָגונַה תואָבַצַה הֹוהְי ינדאופ

 יּהְב יִבָשוידלָּכ ּולָבֲאְו

 :םָיָרְצִמ רֶאיִכ הָעְָשְו הִָּכ ראיכ הָתְלַעַו
  ₪) 95 | * 366 6/6 ₪ 95 | *1 0 Q MSSראיִכ 686 20155 68 6 51 8

  rr.r2, al tantum rrb. r2b add, 118. 8הָעְקַשְנְו 65 9,5 (א הקשְנ) || ה! צ
autem verba prophetae, quae supersunt, habent | rrl c 6SVרQTcfi2 | ra. 

  + 6לֶא"תיִּב לָאְּב | ל 1 ל ףךד  ,( | 13 01? || 14 ** ₪ originוטסושי (טפק
 , init vrs | Cp gטסט | "ל קזפ דוע ומוקי אלו ולפנו פק ּגמוס ,םיעבשנה 066 8
r*crrp, nonn leg Yl et רDN'\ post Doon trspon || ” prps wyויר | >> 9 םעצבי 
va םַעָצְבּו; קצק ׂשְעֵרְּב עַּצַבַא cf 6 vel Wy םֶעָצְבָא ; ג! קזס 3 primis stichi 

vbis leg (cf 1°) nָּרמאיו|2 אַכ d| 3 °° frtadd|°dl | 4 dl) § = frt add ex 88 
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 סומע 5

 :ץֶרֶא רורְצ לּפיאְלְ הָרָבְּכַב עוני רָשַאּכ לֵאָרְׂשִי תיַּב"תֶא וגל יִתּועְנַהַו הּוצְמ יִכֹנֲא הֵּגִה"ִכ ;יהָוהְיְדםִאְנ  בקעי תיבת דיִמְשא דיִמָשה אל יִכ סָפֶא | הָמְרֲאָה גּפ לַעָמ התא יִּתְַמׁשַהְ | הֶאַטִחְה הָכְלְמַמְּב | הֹוהְי יִגֹרֲא ויגיע הנה | :ריקמ םֶרָאו רּתְפִַּמ םיִיּתְשְלְפּ | םִיָרְצִמ ץֶרָאִמ ּתיִלָעָה לֶאְרשְותֶא אולה הָוהידסאָנ לֵאָרְׂשִ יֵנְּב יָל םָּתַא םישֶכ יַנְבַכ אולַה לןמש הוה ץרָאָ יִנֶפד לע םֵכְּפְׁשִי םיהיֵמְל ארוקה הֶדְסִי ץְרָא"לַע ֹותְּנֲאָו יותולעמ םיִמָשַב הגובה"
 םיִרָמְאַה יִמע .יִאְטַח לכ ּותּומָי בֶרֲחַּביי

 :הָעְרָה יּוניִדעּב םיִדְקתְו שיגתדאל
 תָלפֹּנַה דינו תַּכְסיתֶא םִקָא אּוּהַה םִִיַּבי

 ב םֹודָא תיִרֲאְׁש"תֶא ּוׁשְרי ןעֶמְלַי =:םֶלוע יִמיִּכ ָהיֶתיִנְבּ םיָקָא ריתטרהו ןתיֵצְרּפ"תֶא יִּתרַדְגְו
 :תאז הָׂשְע הָוהְי"מִאְנ םֶהֹיֵלֲע יִמְש אָרְקנירְׁשַא

 הָוהיםָאְנ םיאְּב םיִמָי הָּגַהיי
 ערזה ּךָשמְּב םיִבָנַע ךְרדו רָצוקַּב שרוח שָגְנְו
 :הָנְנְנומְתִּת תּועְבּנַלְבו סיִסָע םיִרָהָה ּופיַטַהְו

 :יַהְלֶא הָוהְי רַמָא םֶהָ יִּתַתְנ רֶׁשֲא םֶתָמְרַא לעמ = דוע ּוׁשְתָנִי אל םֵתְמְרַא-לע םיִּתְעַטְנּופ :םֶהיִרְּפתֶא לְכֲאְו | תוננ ּושָעְו םֶניְיתֶא ּותשו םיִמָרְכ ּוָעְסְנו ובָׁשיְ תּומַׁשְנ םיִרָע ובו לֵאָרְׂשִי יִמִע תּובְׁש"תֶא יִּתְבְׁשְויי

360 

 ס

  add hab cf 4,13: 58 | 8 ™ tspֹותיְלַע (0 ויָתֹולֲעַמ) | => תסתמ 1

= 
 המדאה | ף "+ 388? | זס 71 ונידע םֶּדְקְתּו ׁשֵּנִת אל

cf 6 60 6 

(ins frt 
 גת 6ם הוהי םָאְב) | זז | 6 6 ָהיִתֹסירַהַו ָםיִצְרִּפ | 31 6 שרווחה



1-2 OBADIA 861 

 סBAגפIג. הידבע
 יםֹולָאָל הֹוהָי יָנֹדֲא רַמָא-הכי הָיְבִע ןוזֲח

 חֶלָש םִיִגַּב ריִצְו הוהְי תֵאַמ ּונְעַמָׁש הָעּומָׁש

 :הָמָחְלִמַל ִהיִלָע הָמּקְנְו ומּוק
 :ירָאָמ הָּתַא יּוְּב .םֶיִגַּב ךיִּתַתְנ ןָמָק הָּגִהי
 אישה בל ןח

 וִתְבַש 'םורָמ עַלָסיוְנְחְב יִנְכְש
 :ץֶרֶא יִנָדרְ .ימ בלב מא
 םיִבָכָּּכ ןיִּב-סַאְו ירֵׁשּנּכ ַהיֵּבְנַת-םַאצ

 :הָוהְידםֶאְנ ְךְדיִרֹוא םֵׁשִמ יְּדנִק 'םיִש
 םִיַּדּוְבְנגְי אוְלַה יהָתיִמְדַנ יא | הלל ידְדּושדםָא לוּ םיִבָנִּ 5

 :תוללְ ריי אלה ך ואב םיִָעְבְיא
 :ויִנּופְצִמ ּועְבָנ .וֶשַע ּושְּפְחָנ ךיִא"

 יִדּואיִשַה ּךַתירְב יִשְנַא לָּכ ךּוחַלָש לּוְבְּנַהְדדַעַ
 :"וְּב הָנּבּת ןיִא'ְּךיִמְחַּת רוזָמ ומיִשָי 'ָּדִמחל מל יט ישא ל ּולְכי
 הָוהְיםֶאְנ אּוָהַה םוָּב אולה
 :ושָע רַהַמ הָנּובְתּו םודָאמ םיִמָכֲח יִּתְדבַאַהְו

 למק וע רֶהֹמ ׁשיִאיתָרּכִי ןעמל ןמיּת רוב יִּתֲחו
 :םֶלעָל תַרְכִנְו הָשּוב ָךֶסַכְּת בֶלַעָי ְּךִחָא סָמֲחַמיי
 וליח םיִרָז תוְבָש םְיְּב דָנָּגִמ ָךְדָמַע םויְביי

 לרוג ודי םֶלָשּורילעו וָרְעַש ּואָּב םיִרְכְנְו
 :םֶהָמ רֵתַאְּכ הָּתַא-םנ

 ורְכָנ םֹוְּב ליִהָא-טויב אָרַּת"לַאְו=י

 םֶרָבֶא םְּב .הָדּוהי"ינְְל חָמׁשת"לַאְ
 :הָרְצ םוְְּב ְּךֶפ לדְגִתִדלַאְ

cfv 2; exc vb?ויָלֲע  ? je1 3% םסתמ 3060 בכ | 5 6 66 16 4 יִּתְעַמְׁש  

 cf Jer | 2 = 1 prb c Jer 49,15 D7 (expl gr 1Y3PRNQF) (4 םיונב) | 3 * [6+

 ָךֵּתְצַלפִת; frt ins || ? 1 c 680 םיִרַמ | 4 * +:Je נק | ל > Jeז | 1 םיָשָּת ₪
prb add cf Jer 49,9 | v6 add? | 7 * trsp = (mlt MSS 9}) |היֵּבִַּת | 5 =  

crrp || ° crrp?, prps WT) cf Dan 4,22. 29; 5,21 | d-d trspךמלש  P >6, prb ex 

post אּוהַה in 8 | g * frtlֹנִבּו |? לטקמ conjg c init vs Io (cf G¥), sed gloss 

 .. cfv 13 || vs za frt add cf ad 13; frt dl Dסמחמ | זז 1 6 א ּורעָש 6



Obad. 13—Jona 1,3הנוי -- הידבע  

\ 

 יםְדיִא םֹויְּב יֵּמֲע"רַעְׁשְב אֹוָבְּת-לַאי

 היִא םיּב 'ֹוִתְעָרְּב הָתא-םנ ארל
 :"וְחיִא םְָּב וליֵחְב 'הְנְחְׁשִתלַאְו

 ויֲמיִלְּפדתֶא תיִרְכַהְל | קֶרֶּפַה-לַע דֹמעֶּת"לָאְיי
 :הָרצ םיְּב ּוָדיִרׂש רֶגְסַּתילַאְ

 םִיוּנַה-לָּכלע הוהי-םֹו בֹוָרָק"יִּכי5
 :ךָשארְּב בּושי למ cp הֶשַעַ ָתיִשָע רשאי

 ידיִמָּת םִיֹוּנַהדלְכ ּוּתְׁשִי יׁשְדָק רָה"לע םֶתיִתְׁש רֶׁשאַּכ יו 6

 | ויה לכ יהו ועלו ותְשְ
 תֶא בקעי תי שרָיַו ישֶדְק הָיָהְו הָשיִלְפ הָיִהִּת ןויצ רֶהְבּו

 הָבָהָל ףסוי תיבּו שא בקעיזתיב הָיָהְוא :'םָהיֵׁשָרומ]
 םּולכַאו םָהְב ּוקְלָדְו שקְל וָשַע תיָבּ
 :רָבִּד הָוהְי יִּ ושע תיִבְל דיִרָש הָיִהְיאל
 יםיִּתְשְלָּפדתֶא" הלֵפְׁשַהו יושע רַהתֶא" בָנָּנַה ושרי
 .:רֲעְלגַה-תֶא ןַמְנְבּ ןורמש הרש תֶא"ְו םִיְרְּפָא הָדָשדתֶא לשריו
 .תֶלג תַפְרַצִדע םיִנָעְנָּבד רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִ ינבל הָּוַהְ לַחַה תל

 רַהְּב םיעישומ ּלָעְרי :בָנָּנַה יִרָע תֶא ושרי דִרָפְסַּב רָשַא םלָשּוי
 / :הָבּולָמַה הוהיל הָתיֲהְו ֵֹׂשֲע רֶה"תֶא טּפׁשל ןויצ

JONA. rl 

 .דלֶא ְּךכ םּוק? :רָמאל יִּתְמַאְְוְב הָנוידלֶא היהָיירַבְּד יִהיְוי 1
 .םֶקיֹו :יִנָפְל םֶתְעָר הָתְלַעדיִּ היל אַרְקּו הָלּודְּגַה ריִעָה הָוָנינ
 ' הָאְּבוהִיִנָא אַצְמִיַו ופי דְריַו הָוהְי יִנָפְלַמ הֶׁשיִׁשְרַת חָרֶב הָנֹוי

 יִחֶאְּב קנס ותערב + ֹורָכָנ 1 prpn 566 123דיא 6( צ 128 || ל םסתמ 1 ₪ * 13 |
| pro דיָא 4 צ 12 || 5 1 די חַלָשְּת | %1 prb ודְבָא cf 6 amwheiag avrdv || 
| I5b conjg cv 14, Isa conjgc v 16 || 16° mlt 155 ביִבָס ; 6 קזס , . , ותשי 
| Tb habent oivov..riovrat, 1frtרh] Dt 32,14(neohbrThR) 7נּוענו|נ| ft 
add cf Jo 4,17 || > 1 frt c Vrs DWמוֹר | rg *= add || ? add || = add | 
20 crrp cf Dיipio.שרNא, sed incert quid 1; nonn prpn ושרי קנס רשא \ ₪ 

  300; 1רה תא טפשל  Xavavaiwv || 2r crrp, frt \Wyמ דשצ  cf 6ץרא ושרי |

 .6 608 םיִעָשּונ ג+ םיִעָשּומ קזס םיִעָשּומ.



1-4 JONA 863: 

 :הָוהְי ינָפַלִמ הׁשיִׁשְרַּת םֵהָמִע אֹוָבָל ּהָּב ריו הרכש ןתינ ׁשיִׁשְרַת
 םִיּב לֹוְגירעס יִהָיַו םִיַהזלֲא הָלֹודְנהַחּוְר ליה הוה |
 ויָהְלֶאלֶא שיא לקעזיו םיִחְלַמַה ּואְריי5 :רֶבָשַהְ הָבְשח היִנָאהְ
 דֵרָי הָנֹויְ םָהיֵלעֶמ לֶקַהְל םּיַה-לֶא היִנָאְּב רשא םיִלָכַהתֶא ולמי

TNTך*  

 רַמאָיַנ לַבֹחַה בר ּויִלֶא בֶרְקִי :םֶדָרַיַו בָּכָשיַ הָניִפָּסַה תכיל

 הָעַדגְ תולרוג הָליּפְַ וכל הקריא שיא = | :דבאנ אלו
 :הנוײ-לע לרּוגַה לפיו תֹולְרג ולפיו ונל תאוה ; הָעְרַה יִמְלָשְב
 -הַמ ּונל תאּוַה הערהדימל רַשַאְּבי ּונָל אָּנהַדיִגַה ויְלַא ּוְרְמאִיַו

 םָהיִלֲא רָמאנ :הָּתֶא םע הֶנִמיאָו דר הָמ אֹובת ןיאמּ כאל

ee ors 

 -הַמ ולא וראו הָודְנ הָאְִי םיִׁשְנֲאָה אָפ :הָׁשְּביה"תֶאְו
 דיֶנַה יִכי חרב אּוָה הָזהְי ְְפְלַמהיִכ םיִשְנַאָה ּועְדְַדיִּכ ָתיֶׂשָע תא
 יכ ּוניִלַעַמ םֶיַה קתשיו ּךְל הָשַעַנְדהַמ ֹויָלֲא ּורְמאיַויי :יםֶהְל
 קשיו םיהילֲא יִנְליִטֲהְו יִנּואְׂש : םֶהיֵלֲ רֶמאַוו :רעסְו ךַלוה םִיַה
 :םֶכיִלְע הָּנַה לוָדְגַה רַעָפַה יִלָשְב יִּכ יִנֲא עדֹוי יִּכ םֶכילעִמ םּיַה
 ףלוה םַה יב ול אלו הֵׁשֹבִיַה-לָא ביִשָהְל םיִשְנַאָה ּוָרִּתְחיַוי

 הָדְבאָנ אְנְלא הְוהְי הִָא ורמי הֶהְילא וארקיני* :םֶהיִלְע רעסו
 רֶׁשֲאַּכ הָוהְו הָתַאיִּכ איִקָנ ד ּניִלָע ןתתדלאו הָּנַה שיִאָה ׁשֵפָנְּב
 :וָפַעַּזִמ םיה דמעְיו םִיַה-לֲא ּוהְלְַיַ הָנוידתֶאּואָשּיַו5 :תישע תְצַפָח

 ורדיו הוהיל ז חַבְזּוחְּבזִיִו הָוהְי"תֶא הֶלודְ הֶאְרִי םיִשְנַאָה וריי

 יהְַ הָנוידתֶא עֶלְבל לו גָד הָוהְי ןמיני 2 :םיִרָדְ
 -לֶא הָנוי לֶלַפְתִַנ :תוְליִל הָשלָשּו םיִמָי הָשַלֶש גְּדַה יִעָמַּב הָני
 רַמאיַוּי :הַגְּדַה יִעָמִמ ויָהלֲא הָוהְי

 יִנְנֲעיְו הָוהְי-לֲא יל הָרצִמ יִתאְרְל
 :ילוק תְעַמְׁש יתר לוָאְׁש ןַטְּבִמ

 ִנבְבְְורָהָנְו םיִמנ בכלב *הלַּמ נכי
 :ּורָבְע ילָע ךיֶלְו ךיְרְּבְשִמילְּכ

Cp r,8° prb add (explic vbor v7 ונל תאזה הערה ימלשב) | זס ** 00? | 

  cf 6 1,13 rpog hv yijv, 2,11 €ri tiv Enpdv | 16 nonnץראה +80 650 13

  nonn verbaינכילשתו  add habent | Cp2,4* num anteהוהיל  etהוהידתא

exc? || הלוצמ explic vb יםbבבלב. י 



 הנוי 2 / 5-2

 יגיע דָנְּגִמ יּתְשַרְנְב יּתְרַמא ינאי
 :ּךָשְְק לָכיַהְדלֶא טיִּבַהְל ףיסוא ךא
 יִנָבְבְסְי םֶהְּת ׁשֶפָניֲע םומ יִנֵָּפַא

 'םיִרָה 'יִבְצְקְל :יִשארֶל שּוְבָח ףּוס
 יעל יִדעְב ָהיִתרְּב ץֶראָה  יתדרי
 :יָהלֲא הָוהְי יח תַחׁשִמ לעת
 יּתְרָכְז הָנהְיְתֶא יִשְפִנ יֵלֲע ףמעֶתַהְּב*
 ְׁשְדִק לֵביֵה-לֶא יִתלִפּת ףיֶלא אב
 :ובזעי 'םָּבְסַח אְוָשיִלְבַה יםיִרְמׁשמִ
 ךְל"הֶהְּבְזִא הו לּוקְּב יאו

 :הָוהִיִל הָתָעּושְי  הָמְלשא יִּתְַרְנ רשֲא
 פ :הָׂשָּבּוַה-לָא הָנֹוידתֶא אָקיַו גדל הָנהְי רָמאיַויי

 .הָוְניִנלֶא ל םּוָק* :רמאל תָיִנש הָנוידלֶא הָוהְידרְבְ יהי 3
 :ךילא רב יָכֹנָא רשֲא הָאיִרּפַה-תֶא ָהִיִלא אָרְקּו הָקודָּנה ריִעָה
 הָלודנְ-ריע הָתִיַה הָוְניְִו הָנהְי רבְּכ הָוְניִנְלֶא ְךכנ הָנ םָקני
 םֹוִי ְָלֲהְמ ריֵעְב אֹובָל הָני לָחָיַי :םיִמְי תָשְלָש ףַלֶהְמ םיהלאל
 :תֶבָּפֶהְנ הָנְניִנְו םוי םיֶעֶבְרא דֹוָע רמאיו אָרְקיו דָחֶא
 םֶלודְּגִמ םיִקָש ּׁשְּבְלַו םוצדּוארקיו םיִהלאַּב הָוְניִנ יׁשנֲא ּוניָמֲאר5
 וָתְרַא רָבעיו ּואְסְּכִמ םֶקיו הוניג ְֶלָמ"לַא רֶבָּרה עו" :םָנַטְק"דֲעְו
 םעֶממ הוְניִנְּב מאי קעז רָפָאָה-לַע בֵׁשו קש םֶכיו ועַמ
 ּומֲעְמְילֲא ןאֹפַהְו רֶקְּבַה הָּמֵהְּבַהְו םֶוֶאָה רָמאל ויגו ְךָמַה
 יהָמֵהְּבַהְו ְֹדֶאָהי םיקש יסַכְתיְוייּוְתְשודלא םִיָמּו וערי-לא הָמּואָמ
 סמְחַהְןמּו הָעָרָה ָּּכְרִּמ שיא ּובָשְיְו הָקזְחְּב םיִהְלֶאלֶא ּואְרְקִיו
 ְּפַא ןֹוָרֲחִמ בֵׁשְו םיִהלֲאָה םָחַנְו בּוׁשְי עְוידיִמ* :םָהיִפְַּב רשא
 הָעָרָה םָּכְרּדמ ּובָש-יִּכ םָהיֵׂשֲעְמ"תֶא םיִתלֲאָה אָרָיווס :דבאנ אל
 :הֶׂשֲע אָלְו םֵהָל"תֹוׂשעל רָבּדרֶׁשֲא הָעָרֲה"לע םיִּהלֲאָה םֶחָגִי

 5 451 היהְי-לֲא לֿכּפְתַוי :ֹול רַחּיַו הָלּודְנ הָעָר הָנּולֲא עיני 4

 ןּב-לע יֵּתְמְדַא-לע יִתֹויָה-רַע .יִרְבְד הָזְזאולַה הָוהְי הָּנֲא רמאיו

 < 516 6 ךַא | 7 * 1% יוצְקְל ג יבצקב | 51? ץראה: 6 םירה יבצקל
 :conjg c vs 6b || =° prb crrp, prps םֶלּוע םע-לֶא תֹויִּתְחִּת ץֶרָאְל | 9 5
 ו םיִרָמשה ₪ ש 31.7 || * 1 5+ םֶהָסְמַמ | גס 1? לָהְקְּב | ספ 3. 4 6 ו דק

regcapdkovra || 4 nonn huc trsp 4,5 | 8 °° frt add.ףטג6ססו 3204  



Jona 4,3—Micha 1,4 JONA — MICHA 865 | 

 ְךֶרֲא םּוחַרְו ןּגַח"לַא הּתַא יּכ יִּתְעְַי יִּכ הֶׁשיִׁשְרַּת ַחרָבְל יִּתמַק
 יִשָפַנדתֶא אנ"חק הוהְי הָּתַעְוג :הָעָרָה-לַע םָחֵנְו דָסָח"בַרְו םִיַפַא .
 אצי5ַ :ךל הָרָח בָמיַהְה הוהְי רָמאִיְג+ :ייחמ יִתומ בוט יִּכ יִּנָמִמ |

 ָהיִּתֲחַּת בֵׁשיַו הכס םָׁש ול עי ריעל םֶדקִמ בָשיו ריִעָהומ הני
 ןויקיק םיִהְלאדהָוהְי ןמיו6 :ריִעָּב הָיְהִידהַמ הָּאְרִי רֶׁשֲא רַע לב

 חַמְׂשִיַו יֹוִתָעְרַמ ול ליִצַהְל ושאר"לע לצ תֹויְהְל הנוי לעמו לע

 תולָעּב תעלות םיהלֶאָה ןָמְיַ הָלּוְג החמש ןוְיִקהילע הָג
 ןמָינ שָמָשַה חֶרֶזּכ יהְיו* :שָביינ ןויְקיִקַהדתֶא תו ת ָרֵחָמל רַתׁשַה
 ףֵלֲעֵתיַו הָנֹו ׁשאָר"לע שָמָשַה ךִּתַו "תישירח םיִָק יתר םיִהלֲא
 םיִהְלֶא רָמאיַופ :ייחמ יִתומ בוט רֶָמאיַו תּומָל רשָפְנתֶא לֵאְׁשִי
 -דע יִל-הְרִח בטיה רֶמאיו ויקהל ךל"הְרֲח בטיֵהֲה הָנּוידלֶא
 וּב תלמעדאל רׁשֲא ןויקיקה"לע ָּתְסַח הָּתַא הָוהְי רַמאיַו :תַוַמ
 -לע סּוחָא OR יִנַאווז :דָבֲא הללו הָיָה הָליִלְְּבָש ותַּד אלו

 םֶלָא 15ַ הָָשְעייִתָשִמ הברה הָּבישְי רש הָלודָּגַה ריִעָה הָוְנְ
 :הָּבִר הָמָהְבּג ולאמשל וניִמְידויִּב עדידאל רֶׁשֲא

MICHA. יהפימ 

 זָחֶא םֶתוי יִיּב יִּתְשַרְמַה הָכיִמלֶא הָיָה רֶׁשֲאְוהָוהירַבְּדי 1
 :יםֶלָשּוריו ןוְרְמְש-לע הֶזִח רֶׁשֲאי הָדּוהְי יִכְלִמ הָיִקְזִחְ

 ּהָאלְמּו ץֶרָא יִביֵׁשְקַה םֶלָּכ םיִּמַע ּעָמָש=
 :ושדק לכיהמ יִנדַא דַעָל םֶכְּב הָנהָי "יֶנַא יהיו

 :ץֶרָאְדיִתומָבִלִע ּךָרָרְו דרְיְו ומקְּפִמ אצי  הָנהְו הָּגַהְהיִכ
 ועקּבתִי םיִקְמַעָהְו ויָּתְחִּת םיִרָהָה ּופַמָנְו+

 ודָרֹומְּב ha cd שָאָה יָנָּפִמ בנודַּכ

Cp4,5 nonn es ב add habent Reto 9 et versum post 3,4 trsp || 6 prb 

  (6 rod oridzew) || v 8 trspלה  ve 1 sol 17וליצַהְל קזס ול ליצהל), ? 1( 308
frt ante 6 | 8 * ₪ 1 תיִׂשיִרֲח. יא 

Cpr,r = add redact? || al 2—5a al 5b add prpn | 2 * 6? | 6 
QMSS ,יֵתָמָּכ K .יֵתֹומָּב 



 הכימ 1-75

 ילֲאָרְׂשִי תיֵּב יתואָׂשַחְבּו תאז-לָּכ בקְעְי עשב
 ןורמש אולה בקעֶי עַשָפִדיִמ

 :םֶלָשּוְִי אוָלַה | הָדּוהְי 'תֹומְּב יִמּו
 םֶרַכ יִעָטַמְל הָדָשַה יִעָל ןוֶרְמְש יִּתְמשְו

 :הָלנַא הדסי ָהיִנְבַא יגל יִּתְרַגַהְ
 ּופְרָשי יהיִננִתַא-לְכו ּותַּכִי ךיֶליִסּפ לָכְזי

 הָמָמְׁש םיִשֶא היּבְִעלָכ שָאְב
 בוש הָנּוז ןְנְתֶאדדַעְו יהָצבְק הָנּז ןנְתֶאַמ יּכ

 רעו 'לליש יהְָליִא | הָליֵליִאְו הָרְסֶא תאזילעי
 :הָנעֶי תוגְבַּכ לָבָאְו םיֹנתַּכ דַּפְסִמ הֵׂשֲעֲא
 הֶדּוהְיְדִע הָאְבִדיִּכ ָהיִתֹוכמ הָׁשּונֲא כ
 :םֶלָשּוְרידע יִמַע רעש"דע עגָנ ,

 :יתְׁשָלַּפִתַה רפֲע הָרַפַעְל תיִבְּב ְֵּבִּת-לַא כב .ּודיגַתדלא תַנְּביוסי
 | ןְנַאצ תָבְׁשֹי הָאְצִי אל תֶשְבדהְיְרע ריִפָש תַבָשוי םֶכָל יִרְבע"יי

 יותְדְמַע םכִמ חק לָצאָה תי לַפָסִ
 תֹוָרְמ תֶבְׁשֹי בֹומְל יהָלָחיִּכי

 :םלָשּוְרִי ירעשל הָנהְי תֶאַמ עֶר דַרְי"יִּכ
 שיִבְל תַבָשוי שכל הָבָּכְרֶּמַה םתְרי
 ןויצ"תבל איה תאַּטַח תישאר

 :לֶאָרְׂשִי יֵעְׁשְפ ּוֶאְצְמִנ ףָביִּכ
 תג תֶשָומ ילע  םילּולש יָת ןכָליי

 :לֶאְרְשִי 'יכָלַמְל בָזְכִאל ביִזְכַ יִתּב
 הֶשרמ תַבָשוי  'ִּךָל יֵבֲא "שריה ידע

 | +5תיב תאַטַח : cf 5b | *16 66 11תאַטחְבּו 6 8 | "1? הדוהי 66 516 5
  cfEz 21,2, al ‘Y add exרעל 1 "105 6% 3,12 80 61 0 6 |

32 hab et NW? prpn | v7 add? | 7°1ft ָהיִרָשַא cf 5,13 | * 16 9 
  5ּוצָּבַק | 8 *16 ס הָכְלַא || * 1 6 0 ללוש, א לְלש | 6 63 ּהָתָּבַמ | י |
| hab || Io 2-4 prb add ex 25 1,20; 6 1 וליִּדְנַת (ui ueroAtvegde), 

 ; | b prps 19, sed incּוליִנָּת (ןודחת) ףטגזe קrקפ וליגת לא ללב (הליִנְּב) 8
Vrs prb = 41, prb ante IQ nom loci exc || ° 1 c 6 wna cfQ יִׁשְלַפְתַה ' 
(K יִּתְשְל-כ | rra crrp, sed inc quid 1! )6 םסת בגל תשב) ] ל 6 ח\מצמףע 6506 

 | 6א חג ףץןצ 0076 6( 5 = !תָּכַמ קזס ותדמע || 12 * 1 הָלָחי  frt crrpיי

° nonn MSS 683 pW? | 13 frt crrp; 6 ׁש6ק0< (= ןומה?) 5 הָבָּכְרַמ הָמְתְר | 
 , lociקזקפ ְךִיַלֲע --ּונְתַני | | ל  ךלמל? || 15 516 6 דע | ל 8% סדק 6א תסז ** 14

sed inc ex טס || "5 1 | ליבא 
4 
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 :לֵאָרְׂשִי דֹוְבְּכ  'אוָבְי םֵלְדע-רעי
 ךיִנּונעִּת י נבלע נג יָחְרָקיִֿפ

 4 61 ס  ְּךַמִמ ּוְלָנ יִּכ רֶשנַכ ְךֵתָחרָק יִבֲחְרַה
 rad 3 םֶתובְּכָשֶמלַע יִעְר יל ןנָאיֵבְׁשְח יּוִי 2

 we :םָָי לָאל-שי יכ ָהּושעי קה רו
 אׂשנְו םיתְבּו ּולנְנְו תוָש ּדְָחי

 פ = וֹוְתָלֲחנְו ׁשיִא :ּותיִבּו רֶבָג קְׁשֲעְו
 הָעְר "תאּזַה הָחַּפְׁשִמַה-לע' בשח יִנְנַה הָוהְי רָמָא הָּכ ןכָלפ <
 הָעְר תע יִּכ המה כלת אלו םַכיַתְראּוצ םֶשִמ יחל רֶׁשֲא |

 :"איָה]
 'רַמָא יהְיְהְנ יָהְנ הָהְנְולִׁשָמ םָכילַע אָשִי א%הַה םִויָּב =

 יל שימי יא ירימי יִמַע קלח ינָּשנ דוְדָש"
 :"ֶקְלַחִ ּוניִרָש בבושל

 :הָוהְי לָהְִּב לֶרוגְּב לֵבֲח ְּךיִלְׁשַמ ל הָיהְיאל ןֶכָל<
 הָלֲאְל ּופיִטידאְל פיט ופיִטּת-לַא

 בקעיײתיִּב ירּוִמָאָהו :תֹומלְּכ 'נפִי אֶל
 ויללעמ הָלֶאדםִא  הָוהְי חור רצקה
 :ידלוה רֶׁשיַהֹי םע ּוביֵטיִי רב אֹוָלַה
 ירָדֲא יהָמְלׂש לּומִמ לםמוקו ביֹואְל מע ילּומְתֶאְו
 :הָמָחְל ייבוש חַטֶּב םיִרָבְעִמ ןָמׁשְפַת
 יָהיִנְנעֶּת יתיֵּבמ ןּוׁשְרנַּת מע יֵׁשְנ
 :םלועְל יִרְדֲ ּותְקִּת 'ָהיִלְלְע עמ
 הָחּונְּמַה .תאזדאל יִּכ ּוכָלּו ומקס

15 ®° crrp || 16 ft exc vb | Cp 2, 1% add |28 et mlt MSS W)| | 
3 “add )| ® add || 4° dl cf6E (dittogr) || » 1 vb cf6ZS (ada?) || = 1prb 

 ביִשָמ ןיִאו לבת דמי יִמִע קָלַח
 ּונּודָשְנ דּודָש קָלְחִי וניִדש וניבושל

 |  6) 3א סא ףצ 6 אש טטשש 0016ע  5 4 | * 6 xareperpiOn | + 1פק ומ ₪ם 8-6
  5 ₪4 304 | 6 * crrp cfA ||» fit crrp, prps JW? j| 7 * crrp autקלְחִי | צ ]+

| add | * 16 ויָרָבְד | = fr ךלה 41, \6| 51 מע לֵאָרָׂשִי cf ad 8 || 8 * crrp; frt 
 :ז 1 ּומּוקָּת ₪! ןוטשפת || * 1 םיִמְלַש (םיִמְלש) * | ) 44 ex 7םָּתַאְו (4ו ימע, |
trsp ,, prps etiam לַעַמ pro לּומִמ sed cf Num 22,5 || ° prb al (interpreta- 

ment vbi hW) || > קזפ 1 יבש | ף * ו יִנְּבַמ 61 ג,16 6 היללע || ל זו ןהינונעת 
et ןהיללע cf 6 (atrav) 85 



 | 868 הכימ 2,868

 :'ץֶרָמִנ 'לָבָתְו לָּבַחְּת' "הֶאְמֶט רּובעב
 בז רקשו חור דלה ׁשיִאולוו

 :הֶַה םַעָ יט הית רַכָשלְו ןַײל ל ףֵטַא

 :םֶרֶאַמ יהָנַמיִהּתויְבְּרה ות רע הרצן נמיִׂשֲא דַחְ
 וש וא

 וב ואָציו רעש ּורֿבעיו ּוצְרֶּפ םֶהיֵנְפִל ץֵרּפַה .הָלָעי
 ס  :םֵׁשאֹרְּב הָוהו םֶתיֵנְפְל םֶּכְלַמ רֶבַעַיו

 לֵאָרְׂשִי תיֵּב יִניִצְקּו בקֲעַי יׁשֹאָר אָנועָמְׁש רַמאָויַפ
 :םֶתּומְצַע| . :טָּפְׁשִמַה-תֶא תַעַדְל םֶכָל אולה
 < לַעַָמ םֶראְשּו םלילעמ 1 םרוע לז הָעְר יֵבֲהֲאְו בוט יאְנָש

REםֶהיֵתֹמְצע"תֶאְד ּוטיִשַפַה םהילעמ ז םֶרועְו יע ראש ןלָכא  | 
 וחצּפ] :תַחְלְק ךותַּב רֶׂשְבְכּו ריֵטַּב רֶׁשֲאכ ושְרַפּו

 | םֶתוא הָנעַי אָלְו .הָוהְֶא וע זָא
 פ = :םֶהיִלְלַעִמ ּועְרַה רשאּכ יאיֵהַה תֵעְּבי םָהֵמ ויִנָּפ רַתְסִיְ

 יֵמע-תֶא םיִעְתַּמַה םיִאיֵבְנַהדלע הָיהְי רֶמֶא הָּכפ
 םולְׁש ּואָרְקְו םֶהיֵגְׁשְב םיִכְׁשנַה
 :הָמֲחְלִמ ויֵלֲע ּוׁשְִּקְו םֵהיּפ-לע ןּתיהאָל רֵׁשֲאַו

 םֶלקִמ כָל הְָׁשְחְר ןוזחמ כָל הָלל ןל*
 :םוַה םָהיֵלֲע רֵדָקְו םיִאיבְּנַה-לַע ׁשֶמׁשַה הָאָבּו
 םיִמְסָּקַה ֹורפֲחְו םיֹזֹחַה ּוׁשְבּוז

 :םיִהלֲא הָנעַמ .ןיא יִּכ םֶלָּכ םָפָשילַע ּוטָעְ
 הָרּובְנּו טַּפְׁשַמּו יהֹוהְי חּורתֶא = יִתאֹלֲמ יִכֹנֲא םלואו
 ס = :וְתאָמַח לֶאָרְׂשִילו יש בקעיל דיִַהְ

 לֶאְרשְי תיִּב יִניִצְקּו בקעי תיִּב יָשאְר תאז אָניועְמְׁש
 :ושקעי הָרָשְיַהְדלָּכ תֶאְו טָּפָשִמ םיִבַעְתְמַה
 :הלְעְּב םֶלשּוריו םיִמָדּב ןויצ הבט

ro * sic (Nh) 8 c MSE” in marg, edd Venet 1518. 1521; Var° Norzi, 

Ibn Ezra, Kimchi nny; fitl ממ | > crrp, ft 1 לבת ּלֶּבתִת cf6 | 
 *הָרֵּצַּב  6 | 1 frtולָּ  cf 1S 14,30; Jes 63,19 a2 21ץֶרָמָנ | 1 ּךְלֶה 51

(cf arab sa) 6 év וע( || =° prb crrp, 1 הָניִמֲהָתְו רֵבּדַה | Cp3,2lc 

Q DP] cf Am 5,14 (K npg) | 2b add cfv3, frtv2b post v 5a trsp || 3! 

c 63 WD; prb etiam v3b add || 4 ™ add cf mir | 6 1ֲש_ֶהnl cf Jes 

8,22 || 8 = frt add cf not accus, quae deest ante 2A BBwb et no || ro | 

c 683 3. 



,9 MICHA 869 

 רוי ריָחְמַּב ָהיֶנֲהְכְו ּוטּפְׁשִי דַתְׁשְּבוָהיִׁשאָריי
 רֹמאָל ּונֲעְׁשִי הוהְי"לעְ ומְפִקִי ףֶסְַּב ָהיֵאיִבנּ
 :הָעְר ּוניִלָע אוְבְתְאל ורק הָוהְי אלה

 פ רע יתומָבְל תִיְבַה רֶהְ היְהּת יע

 הָנהָיייתיִּב רָה הָיָה יםיִמְיַה תיָרֲחָאְּבוהְיָהְוי 4
 תוָעְבָּנִמ 'אּוה אָשַנְו םיִרָהָה שאָרְּב ןוכְנ
 ּורְמָאְו םיבַר םיג ּוכְלָהְו> :'םיִמַע וַלְע" ָּרֲהְָ
 בקע יָתלֲא תִיֵּב"לֲאְו הוהיירַה-לֶא הָלעֶגְויכל
 ויָתְֹרֵאְּב הָכָלגְו יכָרְִּמ נלי
 / :םֶלָשּוריִמ הָוהְי רבְדּו הֶרות אֵצַּת ןויִצמ יּכ
 לע = יקוחרידש 'םיִמָע םיוגל' חיכוהְ "םיִפר םיִמע ןיּב טפֶשְו

 | תומָזמְל םֶהיִתְתיִנֲחַו -םיִּתֲָ םהיִתְבְרַ ּותַּתְכְו
 :הָמֲחְלִמ דֹוע ןּודְמְלידאָלְו בֶרֹח יוג-לָא יוֵג ּואְׂשִודאל

 דיֶרֲחִמ ןיִאְו ֹוִָנֲאְּת תַחָתְו ֹונְפַנ תַחַּת ׁשיִא ּובׁשָיו
 :רָּבַּד תֹוֲאָבְצ הָוהְי יִּתיַּכ |
 ויָהְלֶא םָשָּב שיא .ּוכְַי םיִמַעָהְלָּכ יִבמ | =
 ו םֶלועְ ניִהלֲא הָוהי-םֵׁשְּב לג ּונָחְנַאְ |

 הָטלְצַה הָפְסֶא ההיא אּוהַה םִויַּבֿפ
 :יִתֹעָרֲה רֶׁשֲאו הָצְּבקא הָחְּּנַהְ
 םּוצָע יֹונְל הָאְלֲּהּנַהְו תיִרָאְשל הָעְלְצַהתֶא יִתְמְשו
 D :םלועדדעו הָּתַעַמ ןויצ רֶהְּב םָהילע הָוהְי למ

 הָתאֵת ְךיָָע ןציתַּב לָפְע רֶדֹעלדמ התא
 :יםֶלְשּוְרַי תָבְלי תָכָלְמִמ הָנשאָרֶה הָלְׁשְמְַּה הָאְבּו

 ךָבְריִא למה עֶר יֵעיָרְת הָּמְל הָּתַע
 :הָרְלויּכ לח ְּךָקיוֲחָהיִּכ הָבֲא ְךצֲעודמא

  6] 36 1,6 6 Jer 26,18 | * prb | nh (6 eic [dg] Aco) sed cfםייע 1* 12
ad Jer 26,18 | Cp 4, 1° Jes 2,2 huc trspon ןוכנ (al stichor ord) ||» >6, cf 

ad Jes | * < Jes || 4-4 30MSS Jes םיִוגַהלָּכ ויָלֶא || 2 ]6 םימע | 3 ** 3 
  Vrs vid legלנה;  | = pr a4, cf mtr | 7 1 ftםיוגה || ** 16 םיִּבַר םימעל

  sine.תכלממ  cfלארשי-תיב  ut 6, Hier prb consentit 6 Al || 8 °° l prbהlדnה

artic; al םלשורי תבל תכלממ 6 האבו glossam hab (ex marg in text trans- 

pos) || g frt add. 



 הכימ 1-06

 / הָדְלויּכ ןויִדתַּב יִחְְו יִלּוחי
 | הֶרְשּב תְנְכָשְו .הָיְרְקמ יִאְצִת הָּתַע יִּ
 יִלָּנִּת םָש לֶבָּב"ַע תאָבּ

 :ּךיְבְיַא ףַּכִמ .הָוהְי ךְלאְגְי םש
 םיָּבַר םיוג יל ּופְסֶאְנ הָּתְַיי

 | :'וניניע ןויְצְּב .זחַתְו 'ִףְנַחַת םיִרְמָאָה
 | הָוהְי תוָבְשְחַמ ּועְדָי אָל הָּמַהְויי

 :הָנְרְג ריָמְעְכ סַצְּבַק יִכ .תָצִע ּוניִבַה אלו
 ; לְֶרִּב םיִׂשָא ךנְרק יִּכ ןויצדתב יִׁשֹוֲָו יִמּוקי

 םיִּבַר םיִמַע תוקְדֶהְו הָשּוחְנ םיִשֶא ְךיַתֹסְרפּו
 :ץֶרָאָה לכ ןוָרַאל םָליִחְו םַעְצִּב הָוהִיִל ייּתְמִרְחְָ

 ּוניִלָע 'םָש רוָצְמ | 'דּודג-תב ירְגְתִת הָתַעי
 ס  :לֶאָרְׂשִי יטפש תֶא יִחְלַהְלַע ּוָכִי טְבַׁשַּב

 הָלּוהְי יִפְלַאּב 'תויָהל יריִעָצ הָתְרְפֶא םֶחְלתִיִּבי הָתַאְוי 5
 לֶאְרְשּיְּב לשומ תוויָהְל אנ יל ְךממ
 :םלוע יִמיִמ םֶדְקִמ ויְתאָצומּו

 הָרָָי הָרְלוי  תעְדדע םגְתִי ןכָל
 :לֵאָרְׂשִי יגּביילע ןּובּושַי ויִחָא רֶתָיַ

 ויָהְלֶא הָוהְי םָש ןואְנַּב הָוהְי זָעְּב הֶעְרְו דַמָעְוי
 | :ץֶרָאיִסְפַאדע לֵּרְנִי הָּתַעְדיִכ ּובָשְיַו

 םֶלָש הֶז הָיָחְוי
 וניתונְמְראְּב ףרדי יִכְו .ּונצְראְב אָבָיְזיִכ רּושַא
 :םֶדָא יכיִסְג הָנֹמְׁשּו .םיער הָעְבַש ריִלָע ּונַמְקַה
 - דיִחְמְג ץֶרָא-תֶאְו בָמּב רּוׁשַא ץֶרָאזתֶא ּועָרו

 פ :ּונלּובְגּב ךֶרדי יכְו ּונֹצרֲאְב אויפ רּוׁשאמ יליִעהְו יֶהיָחָתְפִּב
 םיֵבַר םיִמע בֶרָקְּב 'בקעָי תיִראְש ו הֶיָקְו

Io frt crrp, al ‘y®i cf Jes 42,14, alַהָאָנת), al הו‘ cf Jer 48,31 || ד "ק 

  cf Jer 2,33 al|| ? hic fin cp 4()ְתמַרֲחַהְו צצ || 13 1c Vףַחָּסִּת | * 455 380 ּונניע
  | > 6 QW cf ragום 8 || 14 * קזפ ₪1, 1 ? דִדְגְתַה | ל 1 6 569 ומָש ₪ וכי

  6חט\66 דסס יוס; 1 48 | 00 5, ז **1 ריִעצַה (1אז5 הֶתְרֶּפֶא 'ב) תֶרְפֶא-תיִב

kal ot BnOAeeu oikoc Eppaga (62855 + uk), prb BnoAeeu add || > prb add| 

© 6A + yobpevoc|| 2 *1 לֶא | 4 1 61 68 ּונָתָמְדַאְּב | 5 * תו ] הָחְתפַּב ל" 4 
Ps 55,22; AE'¥Y ix lances erus || ° fit נּוליִצָהְו | 6 5(6) + םיָוּגַב 6 צ) 7. 
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 בְׂשע-ילע םיִביִבְרְּכ הוהְי תַאַמ לַטְּכ
 :םֶדָא יגבל לחיי אָלְ ׁשיִאְל הוקי" רֶׁשֲא

 םיֵבר םייִמע בְרקְּב םִיּגַּב בקי תיִרְֲש הָיָה
 ןאָצייִרדֲעְּב ריָפְכְּכ רע. תֹוָמֲהְַּב הָיראְּ
 :ליִצמ ןיִאְו ףֵרָטְו סַמָרְו רָבָעדםַא רֶׁשֲא
 ס ּתַרּכִי יִבְיִאלָכְו ףירצזלע ךדי םֶרָתִ

 הוהְי-"םִאְנ אּוהַה םויב הָיָהְול

 :ְיָתבְּכְרמ יּתדַבאַהְו ְּךָּברּקִמ ְּךיַמּוס יּתַרְכַהְו
 :ךיִרָצְבִמדלְּכ יִּתְסַרֲהְו ּדַצְרַא יִרָע יּתְְכַהְו
 :ְךְלּויָהְי אֶל םיִננוִעְמְו מ םיִפָשְכ יִּתְְכַהְויי
 | ָּבְרִקִמ ףיִתובצמּו יִליִסְפ יִּתרְכַהְו

 :יָדָי הָשַעְמְל דע הָוחִּתְשַתאְלְ
 :ףיִרָע יִּתְדִמְשַהְו ףְּברַקִמ ךיִרישא יִתְשַתְנְויי
 פ | וּעַמָׁש אק רָשא םָיוגַה-תֶא םקָנ הָמָחְבּו ףַאְּב יִתיִשְעְוי

 רמא הָוהְידרָשַא "תֶא אָנּועְמְשי 6

 :ְָלוק תֹועְבְגַה הָנְעַמְׁשִתְו םיִנָהָהֹיתֶא ביָר םיָק
 ץֶרָא יֵדְפְמ םינְתַאָהְו הָוהְי ביָריתֶא םיִרָה ּוָעְמְשי

 :חָּכוְתִי לֶאָרְׂשִ-םַעְו ומע-סע הָוהְִל ביֵב יִּ
 :ְּב הָנֲעי ךיִתאְלָה הָמּו ַּךל יִתיִׂשָע-הָמ יִמע

 ְךיִתיִדְפ םיִדְבֲע תיֵּבִמּו םִיָֹצִמ ץֶרָאמ ּךיִתלֲעָה יִּ
 יֵמע :םָיְרְמּו ןְרֲהֲא הָשמדתֶא דיִנָפְל חֶלֶשֶאְ
 ירוְָּבְְּב םעלְּב ותא הָנָעהָמּו יבָאֹומְךָלֶמי קֶלְּב ץענההמ אָנ"רָכו
 :הָוהְי תֹוָקְדִצ תעַּד ןַעַמְל .לגְְּגַה"ַע םיִמְּׁשַהְמ

 םוָרְמ יהלאָל ףָּכַא = הָיהְי םדקא הָמַּב
 :הָגָש יִנָּב םיִלָנָעַב תֹולּועְב ּונָמְדקאַה
 ןמש-ילחנ תוְבָבְרּב םיִליִא יִפְלַאְּב הָוהְי הָצְרִיַהז

 :יִשְפַנ תאָּטַח ינָטְב יִרָּפ יִעָשִּפ יִרוכְּב ןֵּתֶאַה

 ךֶּמַמ שֶרוּד הָוהְי"הָמּו בוטדהַמ םֶדָא ל דיִּגִה5

 ס  ךיֶהלֶא"םַע תֶבָלַ עֶנְצַהְו דָסַח תֵבֲהֶאְו טְּפְׁשִמ תֹוׂשֲע"םַא יּכ

 ומ? רָבָּרַה eז | רַמָא *: , cf 2Ch 24,18 | Cp 6םּורֶּת | :3 !ףיִּבַצַע | 8

pro DN, cf 6F dakovgare d\ Adyrov * א0קוס6 אטקוס6 61ח6צ | ל 16 6 -לָא | 1 

 .(b add | 8 1c 6 TN W indicaboז |5 = pוניִזַאָהְו |3 = 8יבהנע



 872 הכימ 7.4—6,9

 וָדעְו כו" הָטמ ועָמש יִַּמְׁש הַא הישות ארק ריִעָל הוה לוקי
 :הָמּועז ןוזְר תַפיִאְו 'עשַר תצא" עָשְר תיב ישאה 'דועי*
 :הָמְרמ יגְבַא סיִכְבּו עשַר יִנְזאָמְּב הָּכְִאַה יי
 ירְקָשּורְבד ָהיֶבָשְיְו סֶמֲח ּוְלָמ ָהיִרשע רשאי

 :"םָהיִפְּב הּיִמְר םֶנושְלּו"
 :ךיִתואטחילע םֶמְשַה ףָתּוה יִתיִלָחַה יִנָאסְנְויי
 יעְּבְׂשִת אָלְו לכאת התא

 טיִלְפַת אָלְו גָפַתְו ְּברְקְּב 'ָּךִחְשְיַו
 :ןּתֶא בֶרֲחְל טֶלִפְת רשאו

 רֹוָצְקִת אָלְו עֶרְזִת הָּתַאיי
 :ןהָתְׁשִת אָלָו ׁשֹריִתְו ןֶמׁש ְּּוסְת"אָלְו תזיְְרְדה הָּתַא

 בֶאְחַא-תיב הֵׂשעִמ לֹכְו יְמָע תֹוָקִח ירַמתְׁשיי6
 הָקְרׁשל ָהיֶבְׁשיְו הָּמׂשִל ףַתֶא יִתּת ןעמָל 'םֶתוצעְמְּב כָל

 } פ  :ראָׂשִּת יָמע תַּפְרָחְו
 ריִצְּב תֶלְְעְּכ ץיקייִפְסֶאְּכ יִתייְה יִּ יל יֵלְלֲאי 7

 ו: :יׁשְפַנ הָתְוִא הָרּוּכְּב .לכָאָל לוּכָשָאְיִא

 TTIT JT\ ןיא םֶדְְּב רֶׁשְיְו ץֵרָאָהִמ ליִסְח רֵבָא*

 :םֶרח ּודּוצְי ּוהיָחָא-תא ׁשיִא ּובֹרָאָי םיִמָדְל םֶלּ
 םּולש'ַּב טָּפשַהְ לאש רַשה יֹביִטיֵהְל םִיֿפַּכ עֶבָה"לַע'

 :יִהּותְּבַעְיַו 'אּוָה ושְּפַני *תּוה רב לּודָּנהְ
 יהָבּוסְמִמ "רֶׁשי קֶדַחְּכ םֶבֹוט

 :םֶתְכּוְבַמ הָיָהִת הָּתִע האָב יָּדְתדְִפ 'ךיפצִמ 'םוו
g ** add cf hw (1 mq cf Ps 86,11) || 9/ro ל ] :ריָעָה דעֹומּו cf 60 | 

ro * mlt MSS Wהא al WT (cf 6); LWT cf Thr 3,17 | °° DW add, 1 

  cf 0 aumguid iustihcabo? | z2 ** num trsp postתורצא | נז | הֵָּכוַאַה

v g fin? || ° frt add cf Ps 120,2. 3 || 13-1 c GAOSY יִתּלֲחַה | 14 = קזל 

trsp ante v 15 || ® crrp; 6 vid leg wn: (2 ex sequ J ortum?); 9 / 

humiliatio tua; prps JD (ףְּבְרקְּב רׁשֲא cf fin vrs | 16 *1 6 0 רמְׁשּתַו | 

b-b frt add cf 2. pers plur et mtr || © frt add cf 2. pers plur (lc GD) | 

Cp 7,1 pקזs שפנ cf 6 || 2 קזק םֶּנִח | 3* 1 ּוביִטַה םֶהיֵּפַכ עֶרָהְל > 60 | 
b-b add cf mtr | © 1 InjQ ef Prv ro3 | °° fit | שִמַהו | ° prb 1 הּותְועו 

vel ini cf Am 85 | 4 *1 םֶרָשַי cf םָבֹוט | * 1 הָכּוסְמָּכ c קְדַחָּכ et 95 )> 
65 &ugparuod) | 5 1 6 6 יוה || f prb add cf mtr et fin vrs, nonn etiam 

 םתכובמ.  cfפְּקְדָּת add hab || * | Dםוי
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 ףּולַאָּב ּוִחָטְבִּתלַא ערב ּוניֵמַאַּתלַאֿפ
 :ָךיִּפדיִחְתִּפ רָמָש ּףְקיח תֶבָבׂשִמ
 ּהָמִאְב הָמָק תַּב בא לָּבִנְמ ןֵביִּכ*

 :ֹותיֵב יׁשְנֲא שיִא יִביִא ּהָתֹמֲחַּב הָלּכ
 יִעָשי יהלאל הֶליִחּוא הָפִצַא הָוהיִּב יִנָאְו

 :יָהלֲא יֵנֲעָמְׁשִי
 ִתְמְה יִתְלַפָנ יכיל יִּתְביֹא יֵחְמְׂשִּת-לַא*

 פ יל רוָא הָוהְי ךָשחַּב בָשַאהי
 ול יִתאָמְח יִּכ אָׂשֲא הָוהְי ףענפ
 יֵטָפְׁשִמ הָׂשֲעְו יֵביִר ביִבָי רֶׁשֲא רע
 ותָקְדְּב הָאְרָא רֹואָל יֵנֲאיִצי

 הֶשּוב ָהָפכְתּו יִּתְבֹא אָרֲתְוי
 ךיָהְלֶא הָנהְי *ִַא יֵלֲא הָרָמֲאָה
 :"תוצוח טיִטְכ" סָמְרַמְל הָיְהִּת הָּתַע ּהָּב הָניִאְרַּת יניע

 :'קַחקחְרְי אּוהַה םּוי 'ךיָרְּנ תובל ים
 רִֹצָמ יֵרֲעְו רָּׁשֲא יִגַמְל 'אֹובְי ָךיִדָעְו אוה םִייי

 :ירָהָה רֶהָו םִיַמ םִיָו רֶהָנ"רֲעָו רוצָמ יִּנָמְלּ
 ס  :םָהיִלְלעֶמ יֵרְִמ ָהיבְׁשְי-לַע הָמְמְׁשִל ץֶרֲאָה הָתְיָהְויִצ

 ְךְמָלֲחִנ ןאַצ ּךָטְבְׁשְב ְךֶמַע הָעְרי
 לַמְרַּכְךֹוִתּב רעַי דָדְבָל יִנֿכְׂש
 :םלוע יִמיִּ דַעְלְְ ןֵׁשְב ער

 :תֹוְִלְפְנ יּנֲאְרַא יםִיְרְצִמ ץֶרָאמי ךְהאצ יַמיָּכיפ
 םֶתְרּוְבְג כמ ּׁשבִיְו םִיוג ארי

 :הָנָשַרַַת םֶהיִנְזֶא .הָפִדלַע לי ּומיִשי
 ץרֶא יִלחְּכ שַָּנּכ פע כָחְלְי
 :ָּךַּמִמ ּואְרִיו ּודָחְפִי 'ּוניַהְלֶא הָוהְידלֶא םֶהיִתְרִּגְסִמִמ ּוזְגְרי

 יותלחנ תיִרֲאְׁשִל "עשו רבע 0 אנ ad לאימו

 :0:* 1 היַא? || ל 8 add cf Ps א Jes 106 se 5,5. 28,18( | זז *]

 אוה םוי + ותא צץ 12 || * 1 יִרַדְג 6( צצ פ. זס | * 1 | אוה טז גמא צ 12 | ₪

 יִקִח || 12 *1 יִדָעְו | 6 6% ואבי || * 1 יִדָעַו | 41 רָהַמ cf 6 |[ צפ 13 םסתת
 conjg c 180. 108 | 14 + יִנָכש | 15 °° lc 6 Dִָרֵצָּמִמ | ? קזק ּונֲאְרַה |

add cf Tbh et mtr | 18 °° add cf IBD et mtr.17 *°  
Biblia. 56 



  Mi 7,19—Na 1,8םוחנ - הכימ 4 |

 ּוניִתֹנְע ׁשֹוְבְכִי ּונַמֲחַרְי בּושֶייפ
 :יםָתאטַח"לְּכ םִי תָלְצמִּב 'ךיִלָשַתְ
 םֶהְרְבִאל דֶסָח בֶקְעִיְל תָמָא תתי

 :םֶדְק ימיִמ ּוניְתְבַא ָתְעְּבשַנְרֶשַא

 הרב

 :יִשקֶלָאָה םּוחְנ ןקַח רֶפַס הָוְניִנ אָשַמי 1
 הָמַח לַעְבּו "הָוהְי םקנ הָוהְי "םקנְו אוָנק לא (א)

 ויִבְיִאְל אּוה רטונו ויִרצְל הָוהְו םֶקני סי
 .הוהְי הָקנְו אל הָקנְי ֵתֹכ"לוָנּו םִפַא ךְרַא הוה

 וילנר קבַא ןָנְעְו ופרד הָרֶעָשְבּו הָפּוסְּב ב
 ביִרָחַה תֹרְהְנַה-לֶכְו והַׂשְבִו םִיַּב רעוג+ ₪
 :לֶלְמְא ןיִנְבָל חַרֶפּו לָמְרַכְו ןָשּב 'לֶלמָא ד
 ּגָגֹמְתַה תועָבנַהְו ּונָמִמ ּוׁשֲעָר יםיִרָה ה
 :ּהָב יֵבׁשֹי"לָכְו לָבַתְו וינפִמ ץֶרָאָה 'אֵׂשְּתַו 0
 וָפַא ןיִרְחּב םּוקי 'ימּו דֹומֲעי יִמ ומֲעַז "ינפְלֿפ 0)

 ּונָּמִמ ות םיִרָצַהְו שָאְכ הָבְּתַנ ֹותָמֲח ₪
 הָרְצ םוָיָּב יזוְעָמְל הָוהְי בוטז (ט)

 ירבע ףֶמָשְבּו וב יִסָח עדו 0
 < שחדר ויִבְיִאְו 'הָמּוקְמ הָשַעְי הָלְּכ סי

 10 * זק ךילשת || ? קצקפ ּוניתאטח

al add,שק 1, 2 5 306 616 | * 406 6; 31 41 6 6 ו הוהי םקנ | <צ 2  
al ex vs 9 trspos habent cf 10° | 3 °° al add, al ex vs g trspos habent; pro 

 תכ prb 1 7 cf Ps 145,8; 1038; Ex 34,6: Jo 2,13; Jon 42; 0 דַלְדְגּו |

crrp cf fin vs; al Jֿ4 *1ּוהַשְּבִייַו | ל  | add, al ex vs g trspos habל-5 41  
(cf Jer 31,12. 25), al N97 (cf Jes 19,10), a1 177 (cf Jes 38,14) prpon | 5 1c 

trp post lbp" et conig c 1 ante6 = ינפל  |{ a168 םיִרָהָה | יאָשתַו | 6+  

cf 6 et mtr |ויִנָפְ || ל 6+ 0 * || <1 סזל ּותֵּצַנ | 7 *1 כז זועָמ ויוקְל  igiturמ, [ ‘ 

1c Vrsםֶרְמָשָי (םֵמְלַמי) |  cf mtr | 8 * ins vb ut D> seuל 1 הוהי עדי  
cf Hi 18,18.ףדהי  prbויָמָקְּב | * 1  
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 יהָוהְי-לָא ןּובְׁשַחְּת-המיפ 2 |
 -דע יִּב יפ :יהָרְצ םִימעּפ 'םּוקְתִאְל" השע אּוָה 'הֶלָּכ 9 =

 :יאָלְמ שָבָיי שֶקְכ ּולְּכָא 'םיִמּובְס םָאְבְסְכּו םיִכָבְס' םיִריִסי ₪ |
 הָעְר הָנהְילע בשח אְָי 'ִךּמִמיי

 פ  ּילַעְִלְּב ץע*
 דת 'רָבָעְו וזונְנ" ןכְו 'םיּבַר ןֵכְו םיִמָלְׁש-םַאי הוהְי רָמָאוהָּכי= |

 :קתנֲא יתרמו ךיֶלָעִמ והָטמ רּגְׁשֶא הָתַעְוי :דוע ךָנעֶא אל
 הֶוהְי ףיִלָע הָּנַצְוצ |

 הָבְסִמּו לָסָפ תיִרְכא ְּךיֶהלֲא תיּבמ רוע יָּדְמׁשִמ עֶרנהאלי
 פ יָת יכ ּרְכק םיִשֶא=

 םולָש עיִמָשַמ רָשַבְמ יִלְגַר םיִרָהָהדלַע הָּגַהיי 2
 ךירדְג ימלש = וג הָדּוהְי יִּנח
 :תֶרְכִג 'הָלְּב לַיְִּב ּךְּבי'רוָבַעְל דוָע ףיסוי אל יִּ

 'הָרּוצְמ רוָצְנ נפל 'ץיִפִמ הָלְעְ*
 :דֶאְמ ַָּכ ץֶמַא םִיֹנְתָמ קח ֶרָדְדהּפִצ

 לֶאָרְׂשִי "ןוִאְגִּכ בקעי ןואְּנְתֶא הָוהְי בָש כי
 ספ תחש םֶהיִרָמְּו םיִקְקְּב םּוקקָב יִּ
 םיִעָלְתִמ למיִשְנַא םֶָּאָמ ּוהיַרּבִנ מ

 :ּולָעְרֶה 'םיִשּורְּבַהְו יֶניִכָה םיְּב בָכָרָה תֶדְְּ-שֶאְּבי
 אל  205% 5006 56. Post IT’ nonn verba exc, cf ad 3 || » si Dipnפק 5* 9

post J-stropham initium b.strophae est, verba NWy Niהלכ ה post ‘I 

  | Nb fit init -strophae. Proהָלָּכ  proהָלַּכ  init vs Jo trsp et frt lדע

 + םיריס 22 גמ5 6 ? םיריס  anteםוקת 1 6 6 םוקָי | %1 וויָרָצַּב | זס * תטזמ

init D-strophae | *° prb crrp; al םֶלָּכ םיִחּוסְּכ (cf Jes 33,12), al םיִחּוסְּכ 
  6שֶאָּב קזס שבי ₪ אלמ  prpon || = prb crrp; 41 1םיאובס םיכבס  alולמי

v II conjg, al pro ולכא prpon ולמי (cf supra) et לבו pro אלמ | זז * 6 ךממ 

 |  prb conig c init v 14 cf mtrאלמ 6זזק 6א אלה | ל-* 6 vs ro, sedסת]₪ אלמ
vs 12. 13 et 2,1. 3 add || 12 °° crrp; 6 Dםיִמ לשמ 6 ל-ל רּי | = crrp, prb 
 רבעו  1 c praeced vbקזפ * |  cf Jes 60,20ךתנע ּורָבֲעְו ומ יִביֵר ימי ומלש 1
conjg = ןרבעו 6[ ל-ל | 13 1 קזמ הטמ = ּותָטומ, צ6| + ְךלָע nub cf Lv 26,13| 

vI4 conjg c 11 quare ] suff fem: בֵךp, ךיַהְלֶא מש לע cf2,9 || 14 1 

 תולק יכ 1 ןולק ([יןכ 6א  cf mtr; proהוהי  prb postו ְךַמַׁש רֶכְוַי אל | ל פק
praeced 2 ortum)|| Cp 2, Ic 1,12. 13 conjg cf Jes s2,7|1°Qהֶלָּכ| 6"|7עבר 
va conjgc זז. 14 6 24 | 2 *] ץָפַמ 6( 36 /זצ 25,18 || ל 1 ? *הֶרָצַמ )= 
custodia a SJ) 616 6% BAiywewg || v 3 conjg c 1,12. 13; 2,r | 3 * 1 קזט ןֶפָּג | 

° 1 prb ןָפָנְּכ 6( םהירמז | 4 conjg c 2 | 4 == erp | ° 1 c 63 םיִשְרֶּפַהְו 

56* 



 6 םוחנ 2,533

 תֹוָבֹחְּב ןּקְׁשְקּתְׁשִי בֶכָרָה ְוְהְתִי תֹוצוחב
 :ּוצצורְו םיִקְְּבַכ םִדיִפּכ ןָהיֵאְרַ

 יםָתֹוָכיִלֲהַּב לְׁשָּכִי ּויְרִרַא רכזי
 ְַכֹפַה ןֵכֲהְו ּהָתְמוִח ורה
 :גֹומָנ לָביֵהַהְו ּוחָּתְפַנ תְרָהְּנַה ירעשל
 תּונֲהְנְמ ָהיִתהְמַאְו הָתָלֲעַה הָתָלְנ יבַעֲהְו

 פ | "ְֶהְבְבְלְילִע 'תּפְפְתִמ םיִנּוי לוקְכ'
 םיִסְנ יהָטַהְו איָה יִמיְמ" םִיָמ"תכַרְבַכ הָנְנינְו

 :הָגְפִמ ןיִאְו 'ּודְמַע וָדְמִע
 הָנּוכְּתַל הָצְק ןיִאְו בָהֶז וַּב ףֶסָכ וזְבי"

 :הָּדְמָח יִלְּכ לָּכִמ דב
 םֿכְרִּב קֶפּו סמָנ בלו הָקלְבְמּו הקּובְמּו הָקְוביי

 :רּוְראָפ ּוצְּבַק םֶלָכ יְִּפּו םִיֹנְתְמ"לָבְּב הָלָמְלְַ
 םיִרְפְּכַל אּוָה 'הֲעְרִמּו תויָרֲא ןֹעְמ היא
 :דיֶרֲחְמ ןיִאְו הָיְרֲא רג םֵׁש 'איבָל הָיְרא ךלֶה רֶׁשֲ
 ויִתאְבִלְל קּנַחְמּו ויָתְרְג יֵדְּב ףרֹט הירי

 :הָפָרָט ויָתֹנְעִמּו ויה ףֵרָמ"אַלמִנ
 ָּבְכַר ןְׁשְעַב יּתְרעְבַהְו תֹואָבְצ הָוהְי םָאָנ ְךילֵא יהי

 יבְרֲח לכת ּךיָריִפְכ
 5  :"הָכְכָאְלִמ לוק דע עַמָשְיאָלְו ךפרט ץֶראְמ יִּתַרְכַהְו

 הֶאָלְמ קרפ שחכ הלב 'םיִמָּ ריע יוהי 5
 :'ףֶרָמ שיִמָי אל
 רַהּה סּוְסְו ןפוא שַעְר לוקו טוש לוק

 הָלָעַמ שָרֶּפ< :הֶדְקִרְמ הָבְכְרְמּ
 רֶָפ דָבְכְו לָלֲח בָרָו תיֲח קרֶבּו בֶרֶח בהלו
 :יםֶתְיוְגּב ּלָשָכְי הָיוְנל הָצְק ןיִאְו

fit crrp (descriptio impetus in Niniven continuatur);5 1 םֶהיִאְרִמ | 6 =  
ins ? nian cf mtrלש( | °  f+ crrp, num?םָתֹוכ— || 8  K0 םֶתָּכ-,  

 ?et Jes 38,14; 59,11 | © 6 goerréuevai = NIB || 1 ןֶהְבְבְל | 9 ** קנט
 ז ָהיַמיַמ || ל ins ורמא* ₪( גש || 10 ins frtvb ut םֶכָל וחק | 12 *1 קנס הֶרָעְמּו |
 ל | 6 טופ אובֶל | ז4 51 5% שָאָב ₪( ]65 9,17 || ל דפ; 68 ךֵבְר, קצקצ ךַצְבַר |

gg cf (VT init vs sequ | Cp 3, 1° trsp , ad NJ cf6% 41+ 866 | 51  
 mtr || > fit post Jb nonn vb exc; ins ? הרטל הָצְקְֶיַאְו | 3 * 1 6 א ּולְשְכְי

vs sequ.(בר)מ  cf(ס ולֵׁשָכְ) | " 1 תיְַּּב  



3.417 NAHUM 877 

 םיִפְׁשִּכ תלעּב ןח תַבּוְמ הָנֹח יִגּונְז בֹרָמ
 :ָהיִפָשְכַּב תֹוִחָּפְׁשִמּו ָהיִגּונזִּב םיוג תֶרַכמַה

 ךְיָנִּפדלַע ךילוש יִתיֵלְנְו תֹואָבְצ הוהְי םִאָנ ךילא יִנָנַה5
 :ךנולק תוָכְלְממּ ּךרעמ םיוג יִתיִאְרַהְ

 :יִאְרַּכ ךיִּתְמָשְו ךיִתְלַּבִנ םיִצְקַש ךִיְלָע יִתְכַלָשַהְ
 ממ דוּ ליאר-לכ הָיָהְו

 ּהָל דּונָי יִמ הַוְניִב הָדּדָש רַמָאְו
 :ךָל םיִמָחְנְמ ׁשָקבֲא ןיָאמ

 םיִראַָּב הָבָשּיַה .ןומָא אִָמ יִבְטיִתַה
 :הָתְמּוְח 'םיִמ  םֶי 'ליִחְרָשַא יהל ביִבָס םִַמ
 :'ַָּתְרזעְּב ויה םיִבּולְו טופ הָצְק ןיִאו 'םִיֵרְצִמּו יהָמְצְע שו
 יִבָשַב הָכָלֶה הָלֹנַל איֵה-םַניִס

 תוצּוחלָּכ שאָרְּב ּושַטְרִי ָהיֶלְלְע םג
 :םיִקּזַב ּוקְּתְר היִלּודְ"לְכְ .לרונ ךְִּי יֵתיַּּבְכְנהלעֶ

 הָמְלְעג יֵהְּת יכְשּת תָאזסניי
 :ביואמ דוָעָמ יׁשְקַבְּת תֶאַנ

 םיִרּוּכְּב"םע | םיָנֲאְת ְּךיֵרְצְבְמ"לּכ
 :לָכֹוא יפדלע ּולַפָנְו ועונידםא

 ְךְצְרֲא ירעש חְּתְפַנ חותְּפ באל ּךּברְקְּב םיִׁשָנ ידע הֵנִהי
 :'ָךיָחיְִּב שא הָלְכָא
 ךִיִרְצְבִמ יקח ָליִבַאש רוצָמ ימי

 :ןָבְלַמ יקיזְחַה רַמֲחב יִקָמַרְו טיב יאָ
 בֶרָח ךֶתיִרְכִּת שא ּךְלְכאְּת םש5

 :הָּבְרכ יָּּכִתה קל 'דְבּכתה קלי לְכאָת
 םִיָמְׁשַה יֵבְכּוְכִמ  ךילָכְר יתיִּבְרַהי

 ייָבּג בֹונָּכי יְְסְפַטְו .הָּבְראּב ךיְזְנַמיז :'ףעַינ טָשָּפ קלי
 | ּהָליַח ₪! ּהָתַמּוח |" |  | 8 = add ad vb 56זז תֶרָּכְׁשִמַה | 7 16 הָל 1 4

  cf 6, quareןיאו < טופ  add; conjg xpםיִמ | 9 * 186 ּהָמְצָע | ל 1 5
prb 1 טּופְל cf 2,10; 3,3 | *16 69 ּהָתְרֶזְעְּב | זס *1? ּושטְר 6( הכלה ₪ ודי | ל 6 
habet לכ ante ה'TaoJ, ft autem dl כ גמו6 הילודג | ז2 1 קזט BY cf mtr 
et 13° || 13 * prb 61 6) ךברקב ₪ 34 12 || לל ₪4 trsp post Taבקר || 14 1 ft יָהֹוּב 
cf Sach ro,5 || 15 *° add (prps ויִדְּבַּכִתַה | ז6 *  יִּבְרַה יִדְּבַּכְתה * | )כת 
v 15 || °° prb add || 17 °° 1 .יִבֹונִּכ 



  Na 3,18—Hab 1,8קוקבח -- םוחנ 878

 הָרָק םִיְּב תּורדגַּב םיִנֹוחַה

 ֹוִמוקְמ עֶדּונייאְלְו דֵדונְ ּהָחְרֶז שמש
 ךירידַא יונְכְׁשִי ירושא ְךְלֶמ 'ךיער ּוֵמָנִפ :'םיַא
 :ץֵּבקְמ ןיִאְו םיִרָהָהְדלַע 'ָךֶמע ּושפְנ

 'ָּתְכַמ הָלִחִנ 'ִּךְרְבָשֶל "הָהּכְיִאיִ
 ףכ עת 'ףעְמְש יִעְמְשולָּ
 :ריִמָּת 'ִבְתַעְר הָרְבְעְאל ימדלע יּכ לע

HABaKUK. pipan 
 :איִבָּנַה קוָּקבֲח הָזְח רֶׁשֲא אָשִמַהי 1
 עַמְׁשִת אָלְו יִּתְַנׁש הָוהְי הָנֲא-רע*

 :עישות אָלְו סָמָח ףילא קָעְא
 יטיּבַת לָמָעְו ו יִנָאְרִת הָמְלּ

 :יאָׂשִי ןוֵדְמּו ביר יהי יֶּדנְל סָמָתְו רֶׂשְ
 טָפָשִמ חצְנָל אָצְיְאָלְו הרות יפת ןָּכלַעי

 ילֶקִעְמ טָפְשמ *אצי ןכְ"לַע . קילַהתֶא יריִּתְכַמ ָֹׁשָר
 | ּוהָמַּת ּוהְמַתְהְו ּוטיִּבַהְו יםיוגב ּוָאְר

 :רָּפָסִי יִכ ּוניִמַאַת אל םֶכיִמיִּב 'לעפ לַעַפיִּ
 רָהְמּנַהְו רֶמַה יִּגַה  םיִּלָשְּכַהתֶא םיקמ יִנְנַהְי

 :ול"אל תנְְׁשִמ תָשָרָל ץֶרַאיִבֲחְרְמְל ףלוהה
 :אצנ ְתֲאׂשּו ֹוָטָפְׁשִמי ּונָמִמ אּוָה אָרונְו םֶיָא
 וישָרָּפ ׁשֵפּו בֶרָע יֵבֲאזמ ודַחְו ויִסּוס םיִלַמְּגִמ לקו

 ס ּלוְכָאָל שח רָשְנְכ ּופָעְי ּואבְי קוחְרַמ 'ּויָשְרַפּו
es 

 ..ו.

 , 6 conjg c vs 18 cf 6 000 abroic-אל ּודְדונְו | <1 :םֶמּוקִמ | %1 יזא 1** 17
sed post IN ins 7 || 18° 1 fit ער cf jj b= frt add, quoniam usque ad hunc 
vs semper allocutio ad Niniven || 1 prb JW (vel iQoW cf 6 éxoipidev) || 41 frt 

 יביא || *ג ּוצפָ | 1 + ךמע | 19 1 הָהַּג |"! ְךֵרְבְׁשְל | 1 ְךְתָּכִמ | וְּדֲעֶמְׁשְ|
*aut dl cf mtr aut ָךיִלָע | '! ךַתַעְר; 5% דימת ךתער הרבע-אל ימדלע יכ 4 

 שק 1, 3 51? 6 65'א | | fitsol ןודמו בירו | 4 * ;?crrp 6 סו60א(000ד0

 cf Ps 119,126 סוש0א60000 Tov véuov )4 הרות ּורַפַה) ;1 רַפַּת | ל

 6 6010000016: 1 ? תיִרָכַמ ₪ ₪ || < 41 | 5 *16 68 םיִדְנב | * 41 לֶעְּפא

 aut praem 6 6 יִנָא | 7 ** כז טֶּפָשָמ (ותאשו 41 6( םט) || 8 < 61| ל 41 6 6.



1,9—2,5 HABAKUK 879 

 יהָמיִדְק םֶהיֵנְּפ תַּמנִמֹי אֹובי סַמְחְל הלָּכפ
 ול קָחָשִמ םיִנְזוְרְו סָלְקְתִי םיִכְלַמְּב ג אּוהְויי :"יבש לוח ףֹסֲאינ
 :'הָדכליו רַפע ירְּבציִו קחְשִ רְבַמ-לָכְל אּוָה
 :והלאל וחכ יז יםֵׁשֲאְו רָבֲעיו חור ףלַח או"

 יישדק יִהלֶא הָוהְי םֶדְקִמ הָּתַא אולה
 :ֹוּתְדַסִי ַחיֵכֹוהְל רּוצְו תמש טָפָשַמְל הָוהְ יתּומָ אל"

 לכות אל לָמַעְדלֶא טיִּבַהְו עֶר תואְרִמ םיַניִע רוָהַט
 םיִדְגוְּב 'ִיִּבַת הָמָל
 :ּונָמִמ קיִרצ עֶׁשְר עֶלבּב שיחת

 :וּב לשמדאל שָמָרְּכ םִיַה יַגְדִּכ םָרָא הֵׂשֲעּתויי
 וּתְרַמְכַמּב ּוהָפְסַאִיְו ומרחב ּוהָרנ יהלעֶה הָּכַחְּב הלכי

 ותְרַמְכַמל רַטקיו ומְרָחְל ַחְּבַז ןֶּכדלעו :יליגוו חַמְׂשִי תל
 :"הָאְרְּב וָלָכאַמּו וקח ןמָׁש הָמָּהְב יב
 ס  :לֹומְחַי אל םִיּג :נרהל דימָתְו יוִמְרָ קי ין לַעְהְי

 .*.+: ןי*

 :יִּתְחְכוְתִלַע יבישָא המ יָבירְּבההַמ תווארל הָפַצַא

 ןח בֶחְּכ רַמאיַ הָוהְי יִננֲעיו >

 :וב אוק ץּורָי ןעמל תוחְלַה-לע רָאָבּו
 בכ אָלְו ץקל יִחָפְְו רומל { ןח דוָע יִכּ

 :רֶחַאְי אֶל אָבְו אבי ולזה ּהָמָהַמָתְייא
 :הָיְחְי ֹותְנּומֲאְּב קיִדצְו .ָּב ושְפַנ יהָרָשָידאל הָלְּפָעי הגה

 יֵהָנְנִי אָלְו ריֵהָי רֶבָּג דגּב 'ןִיָיַהְיִּכ ףַאְו
g ** errp || °° prb gloss ad 2,5 (1 (['ףסא | nam stichus justo longior, 

cf etiam vv ro. 15 | ro * 1 רבציו || ל 1 הדכלי | זצ prb add cf perf et impf 
cons | *1B?] --טק , | 5 61 | 51? וֶה | 128 usque ad ‘WTP etv I3 conjg c 

 אל) '  6 6 | > b glossa ad 12b (8™E Tiq sof proישדק יַהְלֶא °° 12 || 4—2

r2b add et frit conjg cv זז cf suff ), quod refert ad subjv 11 | I3 prb i ins 

 - num etiam NIN' post ‘ON ins ? cf mtr | vI4SS conדֹנְבְּב 6( עשר עלבב;

tinuant v 5—ro || 14 l A@y| | r5 *° add cf parall lbרnב et inן במכמר 
b-b prb add cf 6 || 16 num hic v add? | *INQ3 cf  initv 17 | 17 ** :דק 4 

 טז גרהי  cf Ex 15,9; Ez 5,2. 12; 12,14; 28,7 | *1זמ. 162; ןםִלֹעלַה | לגּוּבְרַח
pro ס לומחיpr גרהל גז לֶּוִחָי | Cp2,1—4 continuant 1,2—4. 12a. 13 | 1 קזס* 

crrp; cf ad Nah 2,2° | ° 1 QW) cf S | 3 °1f | | b nonn MSS 68 NY! | 
4 °° prb crrp, nonn MSS הָפלע cf 6 €dav bxOoréflAnrai A idod ers: 

SE radicem לוע leg?; prps .(הַפְלע עַשְר | 5 **12 501 יזה | ל סזפ הָוְרִי צ6] ַהּונ 
 או



 | 0 קוקבח 19—2,6

 תל: אָלְו תֶוָּמַכ אּוָהְו ע למ לואָׁשְּכ ביחרה שא

 ירָמאיְו ול תורי הצילו ial לס ויל םכ הלאה

 :טיִמְבַ ויל יבְכמּו 'יְמ"רע | ולזאל הָּבְרַמַה יוה
 ְיעזעַנִמ ּוצקיו יִכָשְנ ּומּוקְי עַתָפ אולה

 :ומָל תּסָשְמִל תיִָהְי
 םיִמע רֶתָידלָּכ ףּוְלָשְי םִיֵּבַר םִיֹוּג תולש הָתַאְיִּכ

 wee cin יֵבְׁשי-לכְו הירק ץֶרָא-סַמְחַו םֶדֶא יִמּדִמ
 יֹוִתיֵבְל ערי עַצָּב עצב יוהפ

 :עֶר"ףּכִמ לַצָּנַהְל וגק םורָמַּב םּושְל

 :'ִךָשְפנ אָטוחְו םיִּבַר םיִמַעְתֶצַק ְָּתיֵבְל תָׁשְּב ָתְצַעְי
 ס | הָנֶנִעְי ץעמ סיִפָּכְו קענִת ריִקִמ ןְבַארִּכיי

 :ּופַעְי קיִריִדְּב| | ּהָלְועְּב הָיְרְק ןגוכְו םיִמָדָּב ריָע הָנֹּב יוהי
 = יִמָאְלּו שָאדיִדְּב םימע עְגיִיְו תּואְבִצ הֶוהְי תֶאְמ הָּגַה אוָלָחי

 פ :םָילע ּוּסַכְי םִיַמַּכ הָוהְי דוָבְּכתֶא תַעָדָל ץֶרֶאָה אָלְמִּת יב

 רכש "ףאְו יִּהְתְמַח חּפסְמ ּוהער הקשמ יוהי
 :יםָהיִרועְמ-לַע טיִּבַה ןעְמְל

 לָרְעַהְו הָּתַא-םנ הָתְׁש ידובְכִמ ןולֶק תְעְבָשיי
 ס | 'ִדּובְּכילִע ןוִלְקיִקְו הֶוהָי ןיִמְו סוָּכ ךיִלָע בס

 ןָתִחְי תֹומֵהְּב דׂשְו ּךסִכְ ןּונְבָל סַמֲח יִּכי7
 :להב יִבָשילכְ הירק ץֶרֶאדסִמַחְו םֶדֶא רמְדמ

 | רקַש הָרֹומּו הָכָּסִמ ֹורצֹי ולְסֶפ יִּכ לֶסּפ ליעוה- המי*
 ס  :םיִמְלֶא םיִליִלֲא תֹוׂשֲעל ויִלָע "ורצו רצ" תַׂטְב יִּ

 םמּוד ןבָאל יִרּוע הָציֵקֲה ץַעְל רמא יוָהפ
 :וְּבְרְקְּב ןיא חורב ּףסָכְו בָהֶז שּופְּת אּוה"הַּנַה יהָרוי אּוהי
 5 ° nonn vs 5b DN'\ usque 80 רמאיו צ 6 308 םגטסמז | 6 *]1 ורמאיו |

b-b dl | al v7b.8 add habent, al tantum v 8b || ) 7" + fragm hemistichi 

 secundi, prps ֹותיֵבְל םָמָח רַצֹוא) cf Am 3,10|| rob crrp cf mtr, 1 frt ip )יִצִק(

Nn | 13 °° prb add || v 14 prb add et cum illo add v 13 conjgּךָשְפַנְל  

cf Jes 11,9 || 15 °*1ingg gh cf Sach 122 || ° 1 prb BN et prb trspon 
cf Na 3,5 || 16 = trsp ad fin vs | Pl1 םֶהיֵרעַמ  | post INyר cf mtr 

DiS) | = crrp;6 00600מףדו 01 06000מד1 (66 165 2 הָלְעְרִּתַה  cfלַעַרַה  

  | *% a4d cf v 8b || trsp frtךֵתַחְי  cf *= || z7 *1 c Vrדובכמ ןולק תעבשו }
v8 et rg |18 °° li | Ig = prb add cf mtr. 



2,20-- 3 HABAKUK 881 

 פ | ץֶרֶאָהִלָּכ ויִנָּפִמ סה ושדק לָכיַהְּב הָוהיַויפ
 :תֹוניִנְׁש לע איִבָּנַה קּוקבחל הָלְפתִי 3

 לְעַּפ הוהְי "יִתארְי ףַעְמְש יִתְעַמָש הָוהְְ
 פ :רוָכְזִּתֶחְרְנְְּב 'עיִדותיִנָש בֶרְקְּב 'ּוהייח םיִנָש בֶרְקְּב

 הָלֵס ןֶראָּפדרַהְמ שוָדְקְו אּובָי ןָמיִתִמ הְולֶאּ
 :ץֶראָה הֶאְלִמ ותְלַהְתּו ודוה םִיִמָש הָפַּ
 ול ודיִמ םיגרק "הָיְהִּת רואָּכ יהנו

 :הָוע ןְיָבָח 'םָשו
 ס :ויִלְגרְל ףָשְר אָצִיַו רָבָ לי ונפל

 םיוג רֶתִיַו הֶאָר ץֶרָא ירָָמיוורָמְעֿ
 םָלֹוע תֹוִכְלֲהֹי םָלֹוע תֹועְבַּנ וחש דַעְדיִרְרַה ּוצצְפְתִיַו
 :ןָיְדִמ 'ץֶרֶא תועירי ןוּמְרַו ןשוכ י יִלָהֶא ייִתיִאָר ןוָא תַחָּתיל

 2 םִיַּב"מַא ּךַּפַא *םיִרָהּנַּב םָאי יהוהְי הָרָח םיִרָהְנְבַה ג
 :*הַעּושי ךיִתְבַּכְרמ סוס בָּכְרִת יִּכ

 'הָלָמ רֶמָמ תוטמ תָעְבָשי ֶּתְשק ירועת הָיְָע"
 םיִרָה ּוליִַחְי ּוְרי :ץֶרָדעְקַבְּת תוְרָהְ
 ולוק םוהּת ןָתָנ ירָבָע םִיַמ םֶרֶז
 יהָלָבֶז דַמָע חָרָי 'שָמָשיי :אָשְנ ּוהיֵדָי םִר
 ְֲּתיִנֲח קֶרְּב ּהָנְנְל .ּוכלהְו ףיִעְח רוָל

 :םָיַוג שּוָדְּת ףַאְּב ץֶרָאדַעָצְּת םענְּביי
 ְךָחיִׁשְמ"תֶא יעׁשיְל ֶמע עשיְל ָתאָצי
 ס הָלָס "ראָּוצדדע דוסִי "תּוָרע עַשְר תיִּביִמ שארי ְּתְצַחָמ

[kai epoBiOnv] KATE-19 ו 2° 6  I et fin vs3, ז 6 תֹוניִגנ"לע 6 % 4,1; 6  Cp 

prb add; frt IRN crrpךלעפ הוהי | >=  vénga; 1 prb ‘NN, quod conjg c 
frt crrp cf genus)1* 65 ֹוהָגָנְו | ? c1 65 עדות | 4 cעידות | *  cfּוהיוח  ex 

DW}; frt ante DW) nonn vb exc | 6 * crrp; 6 égaAeden: I aut JID] cf1  ° 
Am 9,5; Hi 30,22 aut TYQ:I cf Ps 69,24 aut Dy) (vib) || °° add cf mtr) 

 7 ** add | ° 1 iN cf ןוזנרי | < ₪6 06 ₪ םש | 8 * הוהי טפפ %
 ךתרבע | *? d! || = crrp; nonn 8b parallel ad 15 hab, et prpoa תר
 םִיָמ רֶמֹהְב ְּךיִתבְּכְרַמ ףיִסּוס םָּיַב | =*  cזצק, ג רַרֹועַּת רַרֹוע גו הָרָעְת הָרָע

prpon || ? crrp; 6°3:92.86.147 ex6pragacg BoAidag Tic 0061006 0076, ,6 

 זt 1 ְךָתָּפְׁשַא תוטמ ָּתְעַּבִש. ג! ךתפשא גפ6 (הרע) הירע טפקספ ₪ ! ףְּתשק
crrp; sine °° || tרibזס ** ודק; 1 566טפ0טתו 5 77,18 תובע םיִמ  | nya 

 ףטפנס 65+ שמש 6ם טפ גס 6[ 6555 %.0.; ] ₪ אָשְנ החַרְומ (הָתֶשָנ ּהָחְרְזִמ)
 שָמָש (ץ6] ? 'ש םזדי םוד 6[ ]05 10,12) | דז 1 הלבו | 13 *16 6 עשול (= עישוהל) |

b- fr dl (1 na) cf fin vs || ° 1 ft ny (nF) | 1 ft YS, 6 fit aliter. 



Hab 3,14—Zeph 4הינפצ -- קוקבח  

 ּרְעְסַי וזְרֶּפ 'שאְר יּויִטַמְב ָתְבַהְניי
 :רָּתְסַמַּב ינֲע לֶכֲאָל" | ומְּכ םֶתְּציֵלע ינָציִפֲהְל

 :םִיָּבַר םִיָמ רָמֲח ְּךיָפּוס םנכ ָתְכַרְדי |
 יִּתָפְׂש ּולְלְצ לֹוקָל יִנָטָּב זנְרִתוויִּתְעמָשי
 ירָשָא זְגְרֲאי יִּתְחַתְו יַמָצֲעַּב בָקָר אֹוָבָי
 :ףנדוגי :םעל .תולעל הֶרָצ םֹויָל יֵתּונַא

 םיִנָפְנַּב לובי ןיִאְו יחרַפִת"אְל הָנֲאְתִחיְּכ לי
 לָכֶא הֶָשְעְדאל יתּומְדָשּו תיו-הַשעמ ׁשַחַּכ
 פ  :םיִתְּפְרֶב רֶקּב ןיאו ןאצ הָלְכִמַמ ר

 תל לָנְ םֶשַָ יליח לנדא יהיה
 יֵנָברְִי יֵתֹומָּב"לַעְו

 :יָתּוניִנְנְּב חָצְנְמל

ZEPHANIA. ‘ה 

 = הָנְרמַא"ֶּב הָיְלדּגְְֶב ישו" הנְנַפְצ"לֲא הָיָה"רְׁשַאוהָוהְיירַבְּדי 1
 | :הָדּוהיּךָלַמ ןֹומָאְב ּוהָנׁשאְי ימיּב הָיקְזִחְרְּב

 :הָוהְי-םִאְנ הָמְדֲאָה יִנְּפ לעַמ לכ יס ףֹסָא*
 וָמְׁשַה" ףוע 'ףסָא הָּמֵהָבּו םָדָא קאי

 : יהָוהְיםָאָ הָמְדאָה

 לשר בשלב לעְו הלוהי-לע יי יִתימָנו
  | = prb crrp; prpsר cfvg | 51 8 tWNךיִתֹופַמַּב  euףיָטַמְּב 1* 14

 (ץו םָּמע) םָאָבְצ הָלֲע ינֵציִפַהַל | ץפכ ורעסי (ס ויִוְרפְ) | ע 15 < 44 8; 6 ז ּורָמָה
(xapdadovrac, &™S érapdxen) || 16 == crrp; 1 prb יִרּושַא וזגרי 66 65% ₪ EE 

  17-9 6 a4גס || 1? חַנָאַא | 1 םע || 51 6 6) יָּנְדּוגי 0 14 ינציפהל | ע
  | 18 prps IN|; nonn v 18הָרְפְת | 5 1 5% 6 6 הֶדָשְו | = 1רמָנ 66 17
finem psalmi habent | 96 תומָּב(ַה) | ]6 תֹוניִנְנָּב cf Ps 4,1; 6,1; 

54,1; 55,1; 67,1; 76, - 

pro BNI; nun: etiam םיה ינדו ada?. | 



1,5—16 ZEPHANIA 883. 

 םיִרָמְּכַה םֵׁש-'תֶא לֵעַּבַה ירָאְׁש-תֶא יהָּנַה םוָקָמַהְְוִמי יִּתַרְכָהְו

 :'םיִנֲהְבַה" םע] םִיַמְׁשַה אָבצְל תֹוִַנַה-לַע םיִנֲחַּתְׁשִמַהתֶאְו

 :יםָּבֶלַמְּב 'םיִעְּבְשִַּהְו 'הוהיִל יםיִעָבְשִַּה םיִוֲחַּתְשָמַה-תֶאְ
 -אָלְו הָוהְי"תֶא ּוׁשָקְביאְל רֶׁשֲאְו הָוהְי יֵרֲחֶאַמ םיִנוסְּנַה-תֶאְו<
 ּהָׁשְָד הֶזהְי םוִי בּורָק יִּכ הָוהְי יִגֲֹא יֶנְּפִמ סה:

 :ויִאְרְק שיִּדְקִה חַבָז הָוהָי ןיִכַהיִּ
 ּךלמה "יִנָּבלַעְו םיִרָשַהְלַע יִּתְדקָפּו "הָוהְי חַבָז וי היָהְויַ

 :יִרָכָנ שובלמ יםיִׁשְבְלַה-לָּכ לַעו
 יאּוהַה םֹויַּבי ַתְפַמַה-לַע ְלּדַהלְּכ לע יִּתְדקְפּופ

 :הָמְרְמּו סֵמֲח םֵהיֵנְדא תיִּב םיִאְלַמְמַה
 הוהְי-םִאָנ אּוּהַה םייַב ּהָנָהְוַפ
 הָנְׁשּמַה-ןַמ הללו םיִנָּה רעָשָמ ּהֶקָעַצ לוק

 שָתְכַמַה יבש ּולליֵהי :תוְְּנַהְמ לֶחָנ רֶבְָ
 ס  ֶסָכ יִליִטְנלֶּכ ותְרְכַב  ןעַנְּכ םַעילָּכ הָמָדנ יִ

 דלע יּתְְקָפּו 'תורגּב םֶלְשּורְתֶא ישפחא איהה תַעְּב הֶיְהְויי
 'םיִשָנַאָה | םֵבָכְלּב םיִרָמָאָה םֶהיִרְמַש-לַע םיִאפְּקַה |

 :עֶרָי אָלְו הזה בייל
 הָמָמְׁשִל םָהיִּתְבּו הַפְׁשִמַל םליח הָיָהְוי

 :םֶניִי-תֶא ּוּתְׁשִי אָלְו םיֵמָרְכ ּועְטנְו ּובׁשִי אָלְו םיִּתְב ּונָבּו
 רֵאְמ ירָהַמּו בורק לוג הָוהְיְדםוי בורק
 :רוָּבַּג "םַש ַחַרֹצ רַמ הָוהְי םוָי לוק
 הָקּוצָמּו הָרָצ םֹוָי אּוָהַה םויַה הָרְבַע םוי5

 הָלֵפֲאַו ְּךֵׁשֹה םֹוי הָאּוׁשְמּו האש םוָי
 הָעּורְתּו רֶפּוש םוייé :לַפְרְעו ןנע םֹי
 :תֹוהבְּנַה תֹונְּפַה לַעְו תֹורָצְּבַה םִיִרָעָה לע

4 *®dlcf 4a et mtr || ° 6 prb DW || = 6S Tn} | ~° prb add >6°(%); 

$® tantum in marg || 5 * 61 | ® prps ַחֵריְל cf Dt 17,3; Jer 8,2; Hi31,26 cf 

etiam ‘Nוהכר v 4 || © frt dl } cfnot® | $1 fr c G39 םְֹלֲמּב cf ad 
IR 1,5 | v6 ft add |v 7 nonn trspon ante 2 || 8 °° frt add: יתדקפו con- 

tinuat ‘Nוהכר + 4 || 5 6 תיִּב | < 1 6% שָבִלַה ₪ גְלּודַה צ 9 6 קספוסג שובלמ | 
 סצומ6מ צל || 12 ** ] כזפ 501 שָּפַחַאְו | * 6 רָנַּב | < כז םיִנָנַאָשַה 6 701 9

cf Am 6,1; Jes 37,29; [6 48,1ז | 14 *1 רָהָמְמּו | * 5% בורק | *1רָמַה ] 
4 prps DB. 



 הינפצ 1 17-29

 יױאָמֲח הָוהיִל כי םיִרֲעַּכ ּוכְלָהְו םֶָאָל יִתְרצַהְנ ל
 :םיִלְְּגּכ םָמֲחְלּו רֶפְעָכ םֶמָ שו
 םליִצַהְל לכויחאל םַפָהֶזְ"ִנ םֶפְסַכדנ 5

 'ץֶרֶאָהְלּכ לֶכָאת ּותָאְנִק ׁשֲאְבּו הָוהְי תֶרָבֲע םּויְב
 :ץֶרֶאָה יִבְשְולְּכ תֶא "הָשַעְי 'הָלָחְבְנְ"'ְךַא הָלְכ יִ
 :'ףַסְכִנ אל ייּגַה' ושוק שָשוקְתֶהְ"י ל

 ים רַבָע ץֶמָּכ .'קח תֶדָל" םֶרְסְבִי
 יהָוהְייְףַא ןורָמ םָכיֵלֲע אֹובְי-אְל וםָרֲמְּב
 :הָוהְיףַא םֹוי םָכיֵלֲע אביאל םֶרָמְּ

 ּלֲעפ ֹומְּפְׁשִמ רֶׁשֲא ץֶרָאָה ננעלּכ הָוהְי"תֶא ּׁשָקַ
 :הָוהְי-ְףַא םְּב ּורְתָּפִּת ילוא הָוְנִע ּושָקְּב קֶרָצושקּב

 הָמָמְשל ןולְקשאְו הָיְהִת הָבוזְע הש יִכ
 פ ורקע ןֹורְקעְו ָתּוׁשָרָגְי םִירָהָעַב דודָשַא
 ימָכִלֲע הָוהִיירבְּי םיָתְרְּכ יֹוִג םִיַה לָבָח יֵבָׁשְי וה

 :בשוי ןיִאָמ ךיֶּתְרבאהְו 'םיִּתָשַלְּפ ץֶרֶא" 'ןַעְּנְ
 :ןאצ תֹוָרְדגְו יער יתרכ תֶוָנ "וה לָבָח" "הָתיִהְו
 הָדּוהְי תיּב תיִרָאְשַל ילָבָח הָיָהְו

 ןּוצְּבְִי 'בֶרֶעְּב ןולקשא יִתְבְּב  ןּעְרו 'םֶהיְע
 :'םָתּובְׁש בָשְו םֶהיֵהְלֶא הָוהְי םדָקְפִי יִּ

 ןומע ינְּב יִפְְגְו בָאֹומ תּפְרָח יִּתְעַמׁש
 :םלֹובְג-לַע ּוליִּדְניַו יֵמע-תֶא ופרח רֶׁשֲא
 לֵאָרְׂשִי יִהלֲא יתֹואָבְצ הָוהְו םִאְנ יֵנָאיַח ןכְי

 הרֹמעַּכ ןומע יגְבּו הָיָה םֶלְסַּכ בָאּומ יִּ
 םָכוע"דע הָמָמְׁשּו 'תַלָמ"הַרְכִמּו לוָרָח 'קְׁשְמַמ
 :םולָחָנִי ג רָתְיְו .םּוְבְו ימע תיִראָש

  || 18 %* nonn add hab sed cf postea || ° lc 6Sיתרצהו 6 מש [6 306 ** 17

  || % ft Ly, sed frt totus vs 18 add || Cp 2, 1 ** prpsו ףֶא | < 1 הָלָהָּב

 | | > 16 6ושוב ושַשוּבְתה || *ל ₪ 6 | 2 5516 6 ּויִהְת אל | ל 16 6 רֶבִע 1

| 4-d frt add; GPhab tantum + D\' ante 'nN), translationem ultimi stichi c ast | 

5 ** add| ” dl |. trsp post QWי cf mtr || 6°1;n\ָוְה | ל 4: <6 || > 01; <9 

(6 Kpitn) || 7 516 65 םִיַה לָבָח cf6|| ,ל 1 קז םִיַה"לע e4 ןוערי םיהדלע וצפק 05 
jisaיר cf mtr; nonn hunc stich trspon ante '\J) לבח היהו || = קצק תֹובְרָחְּב 

 |  685 | 958% 61ףירע צו ךיִתּובְרֶמְּב | 5 0 םתיִבָש, א 'ּובָש | 816 6 יִלְובָּג :

" ® prps aut WIb'p (Hos 9,6) aut Wain (Jes 14,23) || © 1 frt NAD (Hi 30,4). 



2,10—3,6 ZEPHANIA 

 :תֹוָאְבְצ הָוהְי םעדלַע ולו ּופְרַח יִּכ םֶנֹואָנ תַחָּת םֶהָל תאןיפ |
 ץֶרֲאָה יֵהלֲאלְּכ תֶא הר יִּ םַהיִלְע /הָוהְי אָרּוניי

 :םִיוּגַה יָא לַכ .ומוקֶמִמ שיא ולדווחתשיו

 :הָּמַה יִּבְרח יָלְלַח  םיִשּוּכ םָתאַניי
 רּושַאתֶא ידָּבַאיְו ןופצ-לַע "ודי טיי

 :רבְדַמַּכ הָיִצ הָמְמֶשַל הָוָנְינְתֶא 'םֶשָי
 ייונהּותְיַחדלַּכ םיִרָדע ּהָכֹותְב ּוצְבְרְו

 נילי ָהיִרּתְפְַּב דפק"םנ תֶאְק"ַּ
 סב יבְרֲח ןּולַחְּב רָרוׁשְי "לוק
 חַטָבְל תָבֵׁשּויַה הָזיִלעָה ריֵעָה תאזיפ :"הָרע הֶזְרַא כ"

 רוע ימְפַאְו יָנֲ ּהָּבְבְלִּב הָרָמאָ
 הָיַחל ץֵּבְרמ הָּמִׁשְל הָתיָהיִּדיֵא
 ס ּיִדָנ עיגְי קְרׁשְי ָהיֶלָע רבוע לָּ

 :הָנּויַה ריִעָה .הָכֲאְנַנְו הָאְרֹוִמ יוהי 4
 רָמּומ הָחָקל אל וקְּ הָעְמְׁש אָל>

 | םיִנֲאְׂש תויִרא ּהָבְרקְב הירש

 :רָקבל מרב אלי ברע יבֲאָז ָהיַמפְׂש
 יתרְְב יׁשְנַא: םיֲֹחפ הייב

 :הָרֹוּת ּוָסְמָח שֶדְקּולְלַח ָהיִנַהְ
 הָלְוע הֵׂשעַי אל הּברקּב ץידצ הוה

 .רָדָעְב אָל ירואָל ןֶתִי ֹוטָּפְׁשִמ רֶקּבַּב רֶקּבַּ
 :'תָשְּב ילָנע עְדוי'דאָלְ
 םֶתונָּפ ּומָשָב םיוג יִּתְרְכַהַפ

 רוע יִלְּבִמ םֶתוצּוח יִּתְבְחַה
 :בשוי ןיאמ  ישיָאהיִלְּבַמ םָהיֵרֲע ּוָצַ

 ro dl? mtr cs || Ir prb crrp; prps aut N'q2’ cf 6 6006006\650) גט(

 ריִסָי (ריִסַה) טז הנרי (הָוְר) | ז2 גטז ו וּבְרַח גטז 1 ז3 = יִדְי הָטַאְו ₪  דָּבַאַאְ
 14 * ‘lJ prb crrp cf DJ, num || (mba fin vs r2 dl) |אָשet ° D 1 ץֶרֶאָה

cf 6? | ? prps D3) |= 6 37D cf Jes 34,11 j| %°% dub; num fin huiusותיח  
vs ex init sequentis ort? || v rs add? | Cp 3, 3 *° nonn add habent | 

4 = fit add | § * 1? ראכ || °° prps bly עדונ | © ft add cf ad 19 | 
6 ~ add cf mtr et .בשוי ןיאמ 



 הינפצ 3,719

 רָסּומ יָחָקִּת יִתֹוא יִאְריִּתיְּרַא יּתְרַמָאל
 ָהיֶלֲע יִתְדקְּפרָשַא לכ ּהָנועְמ תרכאלְו
 :םֶתוליְלַע לָּפ ּותיִחְשָה ּומיִּכָשַה ןכָא
 רעל יִמּוק םול הוהְי"םֲאָ ליו כ

 רפא ןורח לח יִמָעַ .םתילע דש

 :ץֶרָאְָּכ .לָכָאְת יִתְְנק שאב יב
 הָרּורְב הָפְׂש  םיִמעְדלֶא ףֶּפֶהַא זָאיִּכפ

 :דָחֶא םֶכָש ֹוָדְבֲעְל הֶוהְו םֶשָּב םֶלְב אָרְקל
 :יִתָחְנִמ ןּולְבוְי ייופ-תב יִרָתַעְ" שּכיִרָהְנְל רֶבָעַמי
 = יב ַעָשְּפ רֶשַא .ךותולילע לָּכִמ לַשובת אָל .אּוהַה יב

 ּךתְואג ינילע  ךּבְרקמ ריס אי
 :יִשְדְק רֶהְּב דוָע הָהְבְנָל יִפְסותדאָלְ
 לָָו יִגָע םע ךּבְרְקְב יִּתְראְשהְ יי

 לֵאָרְִׂי תיִרַאְׁשיג :הָוהְי םֵׁשְּב ָּסָחְו
 בֶזכ ָּּבַרי"אָלְו הָלְוע ּושעידאל
 תיִמְרַּת ןֹוׁשְל םֶהיֵפְּב אֵצָמִיהאָלְו
 ס :דיִרֶחַמ ןיִאו וָצְבַרְו וערי הָמָהְדיִּכ

 לֶאְרְשי ּועיִרָה  ןויצדתב יִגְר+

 :םֶלְָּרי תַּב .בל"לְכְּב ילו יַחְמַש
 "ָּךְבוֶא הֵנִפ .'ְךסְּפְשִמ הָוהְי ריִסַהי

 פ | דו עָר "יִאְרְתִדאְל ךְּבְקְּב הָוהְי ו לֶאְרְשִי למ
éְּיָרִי ופְרודלא  ןויצ יאְריתִרלַא .םֶלָשּורִיִל רָמָאְי אּוהַה םיּבי: 

 | עשוי רוב ךָּבְרְקְּב ךוהלַא הָוהְייז
 :הָנְרְּב יָלָע ליִגְי רתְבַהָאְּב שירחי הָחְמְְּב לע שישי

 :הָּפְרְח ָהיִלָע תֶאְשִמ יָה ממ יִּתְפְסֶא ידעוממ ןגוני*
 'ִאיִהַה תַעְּב' ְךיַנעֶמלְּכדתֶא יהָׂשֹע יֵנְנַהיפ

 7.1 6 68 ָהיִניעמ | 8 * 1 6 6 יִּכַח | 1c 65 רעל | 1c 65ץּבקל |
ro ° crrp || r2 trsp fin vrs post לדו | 14 6 BUrarep lepoucainu || 15°! 

  cf 6 Baolletsar 6 Loe Pepa TN meףיטפשמ 6! ךביא | ל 1 ¢ 638 ְּךִיָביֹא | = 1 0 ְּךֵלָמ

  | 17 = prb add, prpsאטקוס6 6 ןג6סש ססט || % 56 8 6 63; 16 1155 יִאְריִּת <
et c v 17 fin conjg videtur; prps v 18 ‘NDNשחי | 18 -* 6 דעומ םוויְּכ 68646  

 = :הָּפְרַח ְךִיַלֲעַמ יִתאָׂשָנְו הָמלּ ךממ | 10 * ft הָלָכ exc || ל-ל 466 6א 20.



Zeph 3,20—Hag 1,12 ZEPHANIA—_HAGGAI 88; 

 ץגקא הָחְִּּנַהְו הָעַלְצַה-תֶא יִּתְעַׁשוְהְו
 :יםָּתְׁשִּב ץֶרֲאָהלְכְּב םָשָלּו הָלָהְתְל םיִּתְמָשְו

 םֶכְתֶא יְִּבְק תַעְבּוי םֶכְתֶא איִבִא איִהַה תַעּבפ
 ימְכיֵתּובְׁש-תֶא יִבּושַב ץֶרֶאָה ימַע לֹכְּב הָלָהְתְִ םשל םֶכְתֶא ןֵּתָאִ

 :הָזהְי רַמֲא םֶכיִניש

HAGGAI. ‘an 

 שחל דָחֶא םוויְּב יִשָשַה שֶדחַּב ּךְלַמַה ׁשְנירדְל םִיַּתַׁש תנְׁשַּבי 1
 תַחַּפ טָאיִתְלאְשּ לבְּבְרְז-לָאי יאיֿבְנַה יֵנֲחרִיְּב הֶוהְיְרַבְד ה

 הָוהְי רָמָא הָכי :רָמאל ילודּנַה ןֵּכַה קֶרצֹוִהיְּב ַעָשּוהְילָא הָדּוה

 :תֹונְבהְל הָוהְי תיּב"תע יאָּ-תֶעי אל ּורְמָא הַָה םעֶה רָמאל תֹוִאָב
 םָּתַא םֶכָל תעַה+ :רֹמאָל איִבָּנַה יֹּנַתידִיְּב הוהְיירַבְּ יַהופ ס
 הָוהְי רַמָא הּכ הָּתַעְופ :בֵרָח הָזַה תִיְּבַהְו םיִנּופְס םֶביִּתְבַּב תָבש
 לובָא טַעָמ אֵבָהְו הֵּבְרַה םְּתעַרז :םֶכיֵכְרַּב-לע םֶכְבַבְל ּומיִׂש תֹואָב

 רֵַּתְשִמַהְו ול םַחְל" ןיִאְו ׁשֹובָל הּרכְׁשְלויִאְ ותָׁש הֶעְבְשְלְיִא

 ומישי תֹואָכְצ הָוהְי רַמֲא הז ם ובוקְנ רורצלֶא רכש
 -הָצְרָאְו תִָּבַה ּנָבּו ץָע יםָתאַבֲהְו רָהָה ּולע* :יםָכיֵכְרַּד-לַע םַכָבַב
 םֶתאֵבֲהְו טֶעְמַל הָּגַהְו ּהָּבְרַה- לֶא הָנָפ :הָוהְי רַמֲא יָדְבָּכֲאְו ֹונ
 אּוָהְרָשַא יִתיִּב ןעי תֹואָבצ הָוהְי םָאָנ המ ןַעַי וב יּתְחַפְנְו תיָּבִה
 ילטִמ 'םימש ואל יםָכילע ןּכ- -לַעוס :ותיִבְל שיִא םיִצְר םַּתַאְו ברז

 -לַעְו םיִהָה"ַעָו ץֶרָאָה-לע בֶרֹח אְָקֲאויי הָלּבְי הָאלְכ ץֶרָאה
 -לַעְו הָמְרֲאָה איָצֹוּת רֶׁשֲאילֲעְו רֶהְצִיַה-לַעְו שווָריִּתַהְלַעְו ןֶנְדַק
 עַמשַו> סם + :םִיַּּכ עיגיהלּכ לעְו הַמַהְּבַה"לַעְו םֶרֲאָה
 תיִרֲאׁשולָכְו לודָּנַה ןַהֹּכַה קֶדֶצוהְיְּב עָשוהיו לֵאיִתְלְׁשְּבולבְּבְר
 וחְלְׁש רֶׁשֲא איִבָּנַה יִּגַח יִרְבְּדיֵלֲעְו םֶהיֵהְלֲא הָוהְי לוקְּב םֶעְה
 xg ° add, ft ex 20 = םתובש תא יבושב | 20 = 1 ץָּבַקַא איהה תעבו |

 ל 1 6 12155 68 םֶכְתּובש
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 יגח 1 ,3

 | למ יֵנַת רָמאיִני* :הָוהְי יִנָּפִמ םַעָה ּוִאְרייַו 'ֹםָהיֵהְלֲא הָוהְי
 | ו םֶכָּתִא יִנֲא רמאל םעל הָוהְי תּוכַאְלַמְּב הָוהְי
 עׁשוהְי תּור-תֶאְו הָדּוהְי תַחַּפ לאיִתְלַשְּ לָבּבר חּור-תֶא הָוהְי
 | ושעיו ואביו םַעָה תיִרָאש לָּכ ַחּורדתֶאְו לוגַה ןַהֹּכַה ְקֶרֶוהְיְּ
 הָעְּבְרִאְו םיִרָשְע וע - :םֶהיִהְלא תואְבַצ הָוהְיתיִבָּב הָכאָלְמ
 | ישב שֶדָחַל

 | דָחֶאְו םיִרָשְעְּב יֵעיִבׁשִּבִי 2 :ָךֵלַמַה ׁשֶניְרָרְל םִיַּתְׁש תַנָשְּב
 | לבּבְרז-לָא אָּנ-רְמָא :רָמאָל איִבָּנַה יֵּגַח"דִיְב .הָהְיְדרַבִ הָיָה ׁשֶרֲחַל
 לא לחנה ג קָדָצֹוְהְיְּב עשוהְולָאְ הָדּוהְי תַחַּפ לֵאיּתְלְׁש-ןּב
 הוה תִיַּבַהְתֶא ּהֶאְר רשא רָאְשִּנַה םֶכָב יִמּ :רמאל םַעָה תיִרֲאְׁש
 יא והָמְכ אולה הָּתַע ותא םיִאר םָּתַא הָמּו ןושארֶה ודּובְכְּב
 קֶדְצֹוהְיְּב עַׁשֹוהְי קַח הָוהְיָאְנלָבְּבַרְז קוח הָּתעְוצ :םֶכיֵניֲעְּב
 םֶכְּתַא ינֲאיִּכ ּושעו הָוהְי-םִאְנ ץֶרָאָה .םעלכ קזחו לּוְנַה ןֵהֹּכַה
 יםִירצַמַמ םֶכְתאַצְּב םֶכְּתַאיִּתַרּכ"רַׁשֲא רֿבְּרַה-תֶאי :תֹוָאָבְצ הָוהְי םָאְ
 .תואָבְצ הָוהְי ֹמָא הָכ יִּככ ס :ּואְריִּת-לַא םֶכְבֹותְּב תֶדָמַע יַחּורְו
 | יהיה ץֶרְהתֶאְ םִיִמָשַה-תֶא שיעְרִמ יִנַאְו איה טַעָמ תַחַא דוע
 lk לָּכ תֵּדֹמֲח ּואָבּו םיוגַהלְּכ-תֶא יִּתָשַעְרַהְז :הָבְרְחַה-תֶאְ
 -יִלְו ףַסּכה ל :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא דּובָּכ הּתַה תִיַּבַה-תֶא יִּתאַלַמּו
 ןהַחאה הֶּזַה תִיַּבַה ובְּכ הָיָהִי לו :תֹואָבְצ הָוהְי םָאְג בֶהָּזַה
 = הוהְי םָאָנ םולָש ןּתֶא הזה םוָקָמבּו תֹוֲאָבְצ הָוהְי רַמָא ןושארה- ןמ
 / פ :יתֹואָבִצ

 = "רבְּד הָיָה שירדְל םיִּתְש תַנְשַּב יֵעיִׁשתַל הָעְּברַאְו םיִרָשָעְּבי
 .זתֶא אָנ"לַאְׁש תּואְבְצ הָיהְי רַמָא הכי :רְמאַל איֵבָנַה ִגַח"דִיְּב הוה
 } עגנְו ּודְנַּב ףגְכַּב שבקרב שיאה אשה :רָמאל הָרֹוּת םיִנֲהכַה
 לֵכֲאַמילּכ-לָאְ ןָמָשהלֶאְו ןייהדלֶאְו דיזְּנַה-לֶאְו םֶתְלַה לֶא ופְנְכִּב
 < שָפְנאַמְט עַּגְידַא יגח רמי :אְל ורָמאיו םיִנַָּכַה ּונַעַיו שדקיה

 |[ 2 ל ] (cf GSTY) םֶהיֵלֲא | צ 13 3006 4 הוהי ךאלמ יגח 6 איבנה ינח 1. -
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Hag 2,14—Sach 1,4 HAGGAI—SACHARIA 889 

 רֶמאיַנ יח ןעוי+ :אָמָטְי רמו םיִנֲהּכַה ָּנֲעַו אַמְמִיה הָלֲאלכַּב
 םֶהיֵרְי הֵׂשֲעַמ"לּכ ןֶכְו הוהְי"םֲאנ יֵנְפָל הזַה יוגַהְןְִו הּנֹה"סעָה ןּ
 םונה"ןמ םֶכְבַבְל אָנּומיִש הָּתְעְויפ :יאּוה אָמָמ םֵש ּוביִרקי רֶׁשֲאַו
 יםֶתּויָהְמ < :הָוהְי לֶכיִהְּב ןְבָאלָא ןְבַא-םוׂש םֶרָמִמ הָלָעְמְו הָזַה
 םיִשָמָח ףשחל בקְיַהלֶא 'אָּב הָרָשִע הָתיִהְו םיִרָשָע תָמְרעְלֶא אב
 תֶא דב ןּוקְיבּו ןּוֵפְׁשּב םָכְתֶא יִתיֵַּה זי :םיִרׂשֲע הָתְיָהְו *הרופ
 םֶכְבְַל אָנּומיִׂש :הָוהְיְָאְנ יל יטָכְתָא-ןיִאְו םֶכיִדי השעמ"לּב
 םויַהְִמל ייעיִשְּתַל הָעְבְאְו םיִרָשָע םייַמי הָלְעָמְו הֶזַה םִיַהְַמ
 "'דַעְו הָרונְמּב עַרֶוה דועַהי :'םֶכְבְבְל ומיש' יהָוהְילְכיַה דְָי-רַשַא
 5  ְּרָבַא הָּנַה םה"ןמ 'אָׂשְנ אֶל תזה ץֶעְוןמרַהְו הָנַאָּתַהְ פג

 :רָמאל שֶדֶחל הָעְבְַאְו םיִרְָעְב ִנַחְדלֶא תנו הָוהְיְדרַבְ יהי
 "תֶאְו םִיַמְׁשַה"תֶא ׁשיִעְרמ יָנֲא רמאל הָּוהְיתַחַפ לָבְבְרְ-לֶא רָמָאיי
 םִיּגַה "תָכְלְמַמ קַח יּתְדמְׁשַהְו תֹוכָלְמַמ אָפּ יִּתְכַפָהְו=י :ץֶרָאָה
 :ריִחֶא בֶרָחְּב שיא םֶהיֵבכָרְו םיסוס רו ָךיבְְָו ּהָבָּכְִמ יּתְכַפֲהְו
 דְבַע לֵאיִּתְאְׁשְב לָבְְָּזְֲחָא תֹואָבְצ הָוהְי-םֲאְנ אּוָהַה יב
 :תֹוָָבְצ הָוהְי םֶאג יִּתרְַב ְךְביִכ יםָתֹוכְךיִתְמִׂשְו ההיא

 54614318. הירכז

 "לא הֶנהְוירבְד הָיָה שרל םִּתְש תְַשּב רֶניִמָשַה שֶרְַּבי 1
 םָכיִתוְבַאלע הָוהְי ףצק* :רֶמאל איִבְּנַה .דעְּב הָיְְרּבְְּב הָיְרְַ
 הָוהְי םָאְנ יֵלֲא ּובּוׁש תֹואָבְצ הָוהְי ּרָמָא הָּכ םָהְלַא ּתְרַמָאְוי :יףצק
 םֶכיתְבַאכ ְָהִּתילַא+ :תֹוְִבְצ הָוהְי רַמָא םָכיֵלֲא בּושָאְו תב
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 הירכז 2,4—1,5

 hn עמ אלו יערה םֶכיִליִלַמּ םיִעְרָה םַכיִבְרּדִמ אנ בוש
 דוד

 ו םָלּועְלְה םיִאָבְנַהְו םֶה"הְּיַא םָכיֵתֹובֲאפ ס :הָוהְייםִאְנ יֵלֲא ובישקה
 ּניִשַה אֹוָלַה םיִאיֵבְּגַה יֵדְבֲעתֶא יִתיֹוצ רש יֵקֲחְו יֶרְבְדְַּא5 יָת
 ל תושעל תֹואְבְצ הָוהְי םמְז רָשַאַּכ ּורָמִאיַו ּובּושיו םֶכיִתְבַא
 | ס | ּּונָּתַא הָשָע ןִּכ וניללעמכו = ּוניִכְרְדּ

 !| .תַנָשְּב טְבְׁש ׁשֶדֲח"אּוה שֶדח רָשָעיִּתָשַעְל הָעְּבְראְו םירשע םויּבל
 ,| .איִבָּנַה אוב והיְכְרַּב ם היְכְז-לַא היהְי-רַבְד הָיָה ׁשיֵרְַל םִיַּתְׁש
 ' רע יאּוהְו םלֶא סוסדלע בָכְר" שיִאדהָּנַהְו הלילה תיאר :ירמאל
 | :םיִנָבְלּו 'םיְָרָ חיִמְדַא םיִחּוס ֹויְרֲחאְו הָלצמַּב רֶׁשֲא יםיִפַדַהַה ןיּב
 = ָךָאְרַא ינַא יִּב רֶבדַה אלמה יִלֶא רֶמאיַו ינרַא הָלֲא-הָמ רַמאְופ ס

 = רֶׁשֲא הָלא רֶמאּיו םיִתדֲהַהיִּב דָמָֹה שיֶאָה ןעניײ :הָלא הָמֲה"הְמ
 | | ןיִּב דמֹעֶה יהָוהְ ְךַאלמיתֶא ּונֲעיויי :ץֶרָאְּב לַהְתָהִל הָוהְי חָלָׁ
 = :תֶמְקשְו תָבֵׁשי ץֶרֲאָה"לִכ הָגהְו ץֶרָאְב ּונכְלַהְתה ּורְמאיַו םיסדַהְה

 = םָחְרְתאְל הָּתַא יֵתְמ-דע תֹואָבצ הָוהְי רמאינ יהוהִי-ְַּאְלַמי ןעיו
 = ןעיו 3 :הנַש םיִעְבָש הז הָּתְמַעְז רֶׁשֲא הָדּוהְי יִרָע תֶאְו םִלָׁשּוְריזתֶא
 | רֶמאַו  :םיִמָחַנ םיִרָבּד םיִבוט םיִרָבּד יּב רַבּדַה ְאָלַמַה-תֶא הוה
 = יתאָנְק תֹוָאָבצ הָוהְי רַמָא הפ רמאל ארק יב רַבּדַה ךִאְלַמַה לא
 / םִיגַהלַע ףצק נא פוד ףצקְו 5 :הָלודְנ הָאְנִק ןויצְלּו םֶלָשּוְיִל
 4 ל ס :העֶרל וָרְוְע הָּמַהְו טָעִמ יִּתְפצָק יִנֲא רשא םיִננֲאְׁשַה
 == הָוהְי םָאָנ ּהָּב הָנָבי יִתיַּב םיִמֲחַרְּב שריל יִּתְבַׁש הוהְי רַמֲא"הּכ
 = הָוהְי רַמָא הָּכ רמאל אָרָקּודֹועל :םלָשּורְילע הָמָּנִי הֹוָקְו תֹוָאְבִצ
 = דע רַחְבּ ןויציתֶא דוע הָוהְי םַחֹכְו בֹוָטִמ יֵרְע הָנַצּופַּת דֹוע תֹואָבְצ
 ס :םֶלָשּויב

 ךֶאְלִמַהְדלֶא רמו :תּּנְרְק עבְרא הָּגַהְו אָרְאְ יִניעְדתֶא אָשָאְו 2
 הָדּוהְיתֶא ּוָרָז רֶׁשֲא תֹונְרְּקַה הָלֲא יִלֲא רַמאיַ הָלֶאהַמ יִּב רַבֹּדַה
 רמאָו+ :םיִשְרַח הָעְּבְרַא הוהְייִנֲאְרַפ ס : םָלְׁשּורי לֵאָרְׂשִײתַא
 -תֶא וְרזרָשַא תֹוֹנְרָקַה הלא רמאל רָמאּיַ תושעל םיִאְב הלא המ

 {  | 7 = prb add | 8 ada'ליִלעמו D:, Kעללֵ' cf MS? et 6; Qםֶכילְלעמַמּ 41
  (66 uégov tiv [649 + duo] 6péwv) cf 6,1 | © 6 habet 4 coloresםיִרָהָה 6 *
cf 6,2s | ° sic 8; mlt MSS W || vro add || rr = ] 2כצט שיאה || ז lprb 

  6 + 6א הוק, 0 וקו | זָל 1 ? 6 6 םֶחְרֶו  cf 13 | 1616יב רבדה ךאלמה
 .608 ]65 51,3( | 62 2, 2 7" 406 61 4ת1 560(



2,5—3,6 SACHARIA 891 . 

 תֹוֹיְָל םֶתא 'דיִרֲחַהְל הָּלֵא ּואָבָיַו ושאר אָׂשְנ"אְל ישיִאיִפְּכ הָּוהְי
 אָׂשֲאְופ ם :ּהָתֹורְול "הָדּוהְי .ץֶרֶאדלא ןרק םיִאְשְּנַה םיוּגַה תונרקהתא |
 לה הָּתַא הָנֲא רַמאָו5ֿ :הָּדִמ לֶבֲח ֹורְיְבּו שיִא"הָּנַהְו אָרֲאָו יגיע
 הָּגַהְוז :ּהָּכְרֶא הּמַכְוּהָּכְחָר"הָמַּכ תואְרל םֶלשּורידתֶא מל יֵלא רמו |

 ץֶר וָלֵא רָמאוֿ ":ותארקל אצלי רַחַא אל אָצִי יּב רָבּדַה אלמה
 הָמַהְבּו םָדֶא ברַמ םֶלָשּוְי בֶׁשת תוזרּפ רמאל ֵלַה רעַנַה-לֶא רֵּבַּד

 היֲָא ובלו ביֵבָס ׁשֶא תַמָּח הוהְיימֲג ּהָל"הָיהֶא ינאי :הָכותְב |
 יֵעַּברַאַּכ יפ הָנהְיְדאְנ ןוּפָצ ץֶרֲאַמ ּוסְנְו וה יֹוָהיס פ :הכותב

 תֶבָשוי יִטְלמַה ןוצ יוהי :הָנהְידָאְנ םְֶתֶא ייתְׂשַרַּפ םיִמָשַה תוחּור |
 -לֶא יינְלֶש דֹובְּכ רֵחַא* תֹואְבְצ הוהְי ַמָא הָכ יִּכַ* ם :לָבָּבִתַּב

 נה יפו "ונע תֶבָבְּב עֶגג כב עֶגֹנַה יב םֵכְתֶא םֶללׁשַה םיֹוגה
 תֹואָבִצ הוהְי"יִּכ םֶּתְעַדיִו םָהיִדְבעְל לָלָש ּוָהְו םֶהֹיֵלֲע ידְתֶא ףיִנַמ
 ּךָכּותב יִּתְנַכָשְו אָבדיִנְנִה יִּכ ןויצתּב יִחְמְשְו יִּנְרִי* ם :ויֵנֲחָלְׁש
 םַעְל יל ויה אּוהַה םּויּב הָוהילֶא םיִּבַר םיוג לני :הָוהְי-םִאְנ
 הָוהְי לחבר :ךיִלָא יִנְְלֶש תואְבַצ הָוהְייִּכ תַעַדָיְו כותב ייִתְנַכשְו
 לכ סה יז :םֶלָשּוְריִּב דוע רֶחְבּ שָרְלַה תַמְדא לע וקְלֶח הָדּוהְי-תֶא
 ס :ושדְק ןועּמְמ רועג יּכ הָוהְי יִנָפִמ רָשְּ

 הָוהְי ְֶָלַמ יִנָּפְל דַמֹע לודּנַה ןהפה עשוהי-תֶא נָאר 3
 הָוהְי רַעְנִי ןֵטְׂשַה-לֶא הּוהְי רָמֲאו :ונָטָשל ויִמְילַע דמע ןמְׂשַהו
 לצמ דֹּוֲא הֶז אוָלַה םֶלָשּוריִּב רחבה ּךַּב ּהָנהְי רַעְנִיְו ןָטָשַה ב
 ןעיו + :ךאלַמַה יִנפָל דמו םיאוצ םיִדָנְּ שב הָיָה עָשוהיוי :שאָמ
 רָמאיוי ויֵלֲעֵמ םיִאֹצַה םיִדָנְּבַה ּוריִסֶה רמאל נפל םיִדָמְעָה לא רָמאיַו
 ירמאו 5 :תְלַחמ 'ְָתֶא ׁשּבְלַהְוי ינוע + ךילעמ יִּתְרְבַעַה הֵאְר ויָלֵא
 ושאר"לע רוהָטַה ףיֵנְצַה מישו וׁשאְר-לע רֹוָהָט ףיֶנָצ 'ומיׂשו
 -+ - עְׁשֹוהיִּב הָוהְי אל דעו 5 :'דמע הָוהְי ְּךֵאְלַמּו םיִדְנְּב השבי

  quare prps DANקזט רָשַא 6 אזג] 2,9 || * 6 6 168 דחָהְל (ד00 650ו) 51 4
pro םDRאE |< 6 הוהי )prps post רמאל : תּונְרְּקַה עָבְרַאדתֶא תּוּדִיְל םיִאָב הָלֶא 
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 892 = תירכז 1-13

 רכשה םָאְו ךֶלַּת יֵכְרְדַּב"םַא תֹואָבְצ הָוהְי רָמִאהְּכ :רָמאָל
 ל יִּתַתָנְו יִרֵצֲח"תֶא רֵמְׁשִּת םגְו יִתיּב"תֶא ןיִדְּת הָּתַא-םַנְו רֹמְׁשת
 ּהָּתַא לונה ןהפה יעָשוהְי אָנעַמָש* :הָלאָה םיִדְמְעָה ןיּב םיִבְלָהַמ
 .ִּדְבעְדתֶא איִבָמ יִנְנַהַדיִּכ הֶמָה תַפּומ יִשְנַאדיּכ נפל םיִבְׁשיַה ףיערו
 = הַעְבָׁש תַחַא ןְבַא-לע עשה נפל יִּתַתְנ רשא ןֶבָּאָה הָּגַהויִּבַפ :חַמָצ
 ."ץֶראַה ןנעְתֶא יִּתְשַמּו תואְבְצ הָוהְי םָאְנ ּהָמְּתַּפ ַחֵּתַפִמ יִגְנַה םִיָניֵע
 "שיא ּואְרְקִּת תּואְבַצ הָוהְי םַאָנ אּוהַה םוּיּב" פ :דָחֶא םִיְּבאיָהַה
 ] :הְנֲאַּת תַחַּתִ לאו ןַפַּג תַחַּתְלֶא ּוהָעְרְלֶא

 .ּותְנָשמ רועידרָשַא שיִאְכ יִנְריִעַיַו יִּב רבדה ךֶאְלַמַה בָשיִוַי 4
 הל בָהָז תַרֹונִמ הֵּנִהְוויִתיִאָר ירַמאיִו האר הָּתַא המ ילָא רַמאיו>
 .תוקְצּוְמ הָעְבַׁשְו יהעֶבְׁש היל "היתר הַעְבְשו ּהָשאר-לע יהל
 .יהלְגַה ןיִמיִמי דָחֶא היל םיִתיַז םִינׁשּצ : :הׁשאר-לע רֶׁשֲא תורגל
 .הַמ רמאל יִּב רֶבּדַה אלמה רמו ןעַאְוי :ּהלאמשדלע דָחֶאְ
 | "המ 2 תְעַָי אולַה יֵלֲא רֶמאֹיו יִּב רבה ָּךֶאְלַמַה ןעיל5 :ינדַא הָלֶא
 | הוהי-רַבְד הָזי רֹמאָל יֵלֲא רֶמאי ןערֿפ :ינדֲא אל רַמאָו הלא הָמַה
 " הֶזהְי רַמָא יִחּורְּבִסִא יִּכ ַחֹכְב אָלְ להב אל רמאל לָָּבְרְזְלֶא
 -תֶא איִצוהְו רושימל לבְּבְְז ינפל לרנַהי-רַה הָתַא-יִמ :תוָאְבַצ
 פ | :הָל ןַחיְוַח תואְשּת 'הָשארַה ןַבָאָה

 = יָדָיו הָּנַה תִיַּבַה ֹורָסִי לָבָּבְרְז ייפ :רֹמאַל ילֶא הָוהְידרַבְד ייל
 ְ | םל זב ימ יב :םֶכיִלֲא ינחלש תֹוִאָבִצ הָוהְייִּכ ָּתָעַדָיו הָנָעַצַבּת
 | | הָלֲא-העְבְׁש לָבְּבְרְז די ליִרְבַה ןְבֲאָה-תֶא ּואָרְו ּוחָמָשְו תונטק
 | יִנָשדהַמ ויֵלֲא רמו ןעָאְו י* :ץֶראָהלֶכְּב םיטטושִמ המה הוהְי יִניֵע
 = רַמִאְו תיִנש ןעָאְוי יי + :הלואמְׂשלַעְו הָרּונַּמַה : ןימידלע הָלֶאָה ז םיִתיִּזַה
 | בָהְזה תורְּתְנִצ יִנָש יב ּרָשַא םיִתיִּזַה יִלָּבַש יִּתְשדהְמ ויָלֶא

 .דהֶמ :תְעַָי אוָלָה רפאל ילֶא רֶמאיניג :בֶהָזַה םָהיֵלֲעַמ םיָקירְמַה
  | 8 dl‘ (ex ult conson praeced vb ortum) || v JO nonnםיִכְלֲהַמ 2

add hab | Cpa, 2 516 0 טמפ רַמאָו | ל 16 6 הֶלְנְו | *16 6 תורנ | 
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SACHARIA 8937  

 ילע םיִדְמְעָה רֵהצִיַהיִגְב ִנָש הָלֶא רָמאיִני+ :ינדַא אל רַמֹאָו הָלֲא
 פ | יץֶרָאָהילָּכ ןדַא

 ילָא רֶמֲאוצ :הָפָע הָלְנְמ הָּנַהְו הָאְרֶאְו יֵניֵע אָׂשֲאְו בּוׁשֲאו
 הָמֵאְּב םיִרְׂשֲע ּהָּכְרָא הָכֲע הָלְנִמ הָאר יֵגֲא רֿמאָו הָאֹר הָּתַא הָמ

 -לָכ ינּפ-לע תאַצֹויַה הָלֲאָה תאָז ילֶא רָאוּ :הָמַאָּב רֶׂשֲע ּהָּבְחְרְו
 יַהּומָּכ הָּזִמ יעָבָשָגַה לכ הָּקִנ ִהֹוֲמְּכ הָּנִמֹ בנֹגַה-לְכ יִּכ ץֶרֶאָה

 -לֶאְו בּננַה תִיְּב-לֲא הֶאְבּו תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ ָהיתאָצוָה :הָּקג
 ויִצָעתֶאְו ותלכו ותיַּב ּךותְּב הָנ רקשל יִמָשַּב עָּבָשְּנַה תיִּב
 ס = וויְנְבַאדתֶאְו

 הָמ הֶאְרּו ףיִניע אָנ אָש ילֶא רָמאיִנ יִּב רבדה אלמה אצי5
 יתאַצויַה הָפיִאָה תאָז רָמאיַו איָהדהַמ רַמאָנ :תאְּזַה תאָצְויַה |

 תאֹזְו תאֵׂשִנ תֶרֵפֹל רֵּכּכ הֵּנַהְול :ץֶרָאָה"לְבְּב 'םָניֵע תאו רָמאיַו
 ךלשיו הָעְׁשְרָה תאָז רָמאּיופ :הָפיִאָה ְּךותְּב תַבְׁשו תַחַא הָׁשֲא
 ס :ָהיִּפילֲא תֶרפּועָה ןְבָאזתֶא ףלשיו הָפיִאָה ות לֶא ּהָתֹא

 םהיפְנכְּב רו תא םיֵׁשָג םִיתׁש ֵּּגַהְו אָראָו יֹניֵע אָׂשא
 ןיִבּו ץֶרָאָה ןיְּב הָפיֵאָה"תֶא הָנׂשִתו הָריִסֲחַה יִפְנְַּכ םיפָנְכ הָּנְְלו
 תֹוָכלֹוִמ הָּמֵה הָנֲא יִּב רבדה ְךֲאלַּמַה-לֶא רַמאָויי ם :םיָמׁשַה
 ןבּוהְו רעֶנְׁש ץֶרָאְּב תוב ּהָל"תֹונְבִל יִלֶא רָמאיויי :הָפיִאָהתֶא
 2 :ָּתְנכִמ-לע םָׁש יהָחיִּנֲהְו

 ןיִּבִמ תֹואְצֹי תֹובָּכְרַמ עברַא הֵּנִהְו הֵאְרָאְו יניֵע אֵׂשֲאְו בֵׁשֲאָוי 6
 םיִסּוס הָנְׂשאָרָה הָבְּכְרַמַּבי :תַשְחְנ יִרֶה םיִרָהָהְו םיִרָהֶה יש
 תיִשלָשַה הָבְָּרַבּו :םירחש םיסּוס תיִגָשַה הָבָּכְרֶמַבּו םיִּמָדַא
 ןָעַאְנ< :םיִאְמַא םיִּדְרִּב םיסּוס תיִעְבְרֶה הָבְּכְרְמַבּו .םיִנָבל םיִסּוס
 רָמאיַ אלמה ןעיו* :ינדַא הָלֶאהְמ יִּב רַבֹּדַה אלמה רַמאָו

 "לכ ןורָא-לע בֵציִתַהִמ תֹואצוו םִיַמְׁשַה תוָחּור עֵּברַא הָלָא יל
 םיִנָבלַהְ ןופצ ץֶרָאדלֶא םיִאְצַי םילחָשַה םיִסּוסַה יּהָּבְדרָשַא :ץֶרֶאָה

 םֶצמַָהז :ןְמיתַה ץֶרָאלא אי םיִוְרְּבו 'םֲהיֵרֲחֲא-לָא וא
 Cp 5, 3 *°1 bis הָמַכ הָו + 7,3 | * ופ5 רקשל יִמְשְּב ₪ 4 | 5 קז הָפיֵאָה |

frt add7 16 6 הָנַהְו | זז *  [ (A adikia avrdv)םֶנּוע  Plc66 *5 00 |  
 ;?dittogr) 6 ןֵכֲהְו) | * 16 6 ָהְחיֵּנַהְו | {Cp 6,3 add (ex v7 insert) 5 1 עָּבְרַאל
 6( עפ קז96666 (הֶנֶלא | 6 ** 4 864 (ט 5 66 תובכרמה, צג 6 66 םיסופה

colorem nonל 66 1 םֶדּקַה ץֶרֶא | 7 * 1 םיֵמְדֲאָה (םיצמאה  || loquitur) 

signific). 



 הירכז 6-6

 . ץֶרָאְב ּוכְלַהְתַה ּוכְל רָמאיַו ץֶרֶפְּב ךְלַהְתַהְל תֶכָכְל ּושְקַבְיַו 'ּואָצָי
 | םיִאְצויה הֶאְר רָמאל יֵלֲא רּבַרינ יִתֹא קעז :ץֶרָאְּ הָנְַלַהְתַּת
 פ :ןֹופְצ ץֶרָאּב 'ייחּור"תֶא 'ּוחיִנַה ןופָצ ץֶרַאדלָא

 wo יְִּלֲחַמ הָלּוּגַה תַאַמ ַחּוקְליס :רמאל יִלָא הָוהְידרְבְד יִהְיַו
 7 .השאי יֵתיַּב תאבול יאּוּהַה םִויַּב הָּתַא ָתאָבּוי הָיְעַדְי תֶאָמּו היבוט
 -יתורטע תיִשַעְו בהו"ףסכ ּתחקְלויי :לָבְּבמ ּואָּב"רַׁשֲא הינְצוִב
 | לא תְרַמָאְוי :ילודְּנַה ןהפה קָדַצִהְיְְּב עָשוהי שאָרְּב ָּתְמְשו'
 = ויִתְחַּתִמּו ומָש חַמַצ שיאהַנַה רמאל תוָאְבִצ הָוהְי רַמָא הָּכ רֹמאָל
 = ַאּוָהְו הָוהִי לָכיהְתֶא הָנְבִי אּוהְוי :יהָוהְי לכיַה-תֶא הָנְבּו חָמְצִ
 1 םולש תצעו ואסכ-לע הב יהיִהְו ואסָּכְ"לַע לשמו בֵׁשיְו דוה אֵׂשִי
 | היעריִלְו היבול ֹמָלֲחְל הָיִהְּת "תרָטעהו + :םֶהיִנְׁש ןיִּב הָיְהִּת

 | לָביִהְּב נבו ואביו םיקוחרו5 :הָוהְי לָביִהְּב ןורזל הָיְנַפְ"ָּ ןח
 < עּומָש"א הָיָה" יםכילא יִנָחְלַש תוָאְבְצ הָוהְיהִּכ םָּתְעַדיִוי הָוהְי
 | יהל הָוהְ לוב ןועְְשִּ

 יהָיְרכְזלֶא הוהי"רבְד הָיָה למה שָיִרדְל עא תב יִהְיַוי 1
 - "נרו רַצָאְרש 'לא-תיב חלשיו> :'ולְסֶכב יִעָשְּתַה ׁשֶדַֹל העְבראְּב
 = ֶׁשֲא םינֲהְכַה-לֶא רפאל :הָוהְי יגּפיתֶא תִלחְל וישנו למ
 . ישמח שְֶחַּב הָּכִבֲאֲה רֶמאָל םיִאיִבְנה"לָאְו תֹואָבְצ הָוהָי"תיִבְל
 = תֹואְבִצ הָנהָירבְּד יָיוו ם :םיִנׁש הַּמִּכ הָז יִתיִשָע רֶׁשֲַּ רוה
 = םָּתְמַציּכ רָמאָל םיִנֵהֹּכַה"לֶאְו ץֶרָאָה םעזלָּכילַא רֹמָאֿפ :רֹמאָל ילֲא
 יכ6ְ :יִנָא יֵנָּתִמַצ םֹוצֲה הָנָׁש םיִעְבׁש הְָו יֵעיֵבְׁשבּו יׁשיִמֲחַּב דֹוֿפָסְ
 אולַה :םיִתְשַה םָּתַאְו םיִלְכֲאָה םֶּתַא אולַה ּוְתְשַת יִכְ לְכאָת

 - angelus nterה ות בָרעַּמַה ץֶרָאדלָא | 8* 6 ּוחיִנַהְו | * 1 הוהי ור, * 7
pres loquitur, lector aliguis ' esse abbrev IN’ oblitus est || ro *° add || 

  6:008( | 1תֶאַמְּו 6< תאמ גפו6 היבוט ₪ היעדי < הלוגה (תיב 1 5>
 - add, proph unam coronam, quam Serub acciל ||  v 14תרטַע 66 היהת

  cfv io || > frtadd || r3 * prb insוגס 180626 )טפפטפ 65 | 72 1 םֶהיֵלֲא |

 ּוניִמיִמ 60 מ טפ 138 || 14 *1 תֶרַטַעָהְו  fn vs | "Lc 6םהינש ןיב  cfעָׁשֹוהְי =
cf הית | למ 3 יֵּדְלֲחְל cf Io et 6 roig Urouévovcw (dUtév) || 1 הָיָשאיִלּו 

cf ro (prb v 14 add) || 15 = add cf ץ 12 םהילא תרמאו || % prb add et 
fin vs 15b exc | Cp 7, 1-55 add cf Nאליזכר et יא v 4; 69; 8,18; vb 
"lal Nyaבאר contin init vs | > add || 2 prb לאזתיב cמס;g c ;(8 'ש) רצארש 

 רצארשלאתיב קמו טמטמ תסeמ; תטמו !רַצֲאְרְׂשְלַא? ||? 1 םֶגָר"תֶא (גטז םישנא -
 . 3סזס וישנאו) | 5 1 הָז 6 צ
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7,8—8,12 SACHARIA 895. 

 תֹויְהְּב םיִנְׂשאְרָה םיִאיִבָּנַה יְּב הָוהְי אֵבָק רֶׁשֲא םיִלָבְּדַהיתַא
 :בֵׁשי הָלַפְׁשַהְו בֶנָנַהְו ָהיֶתֹביִבְס ָהיֶרְעְו הולׁשּו תָבֵׁשי םלָׁשורו

 תֹוֲאְָבִצ הָוהְי רָמָא הפ :רמאל הָיְרכְזלָא הזהי"רַבְּד יָה 2

 בשה לא יָא שיא תערְו יקשעת" לא יִנָעו רג םוָתיְ הנְמלַאְוו—
 ּודיִּבְכַה םֶהיֵנְזֶאְו תֶרָרֹ ףֵתָכ נתי ביִׁשְקַהְל ּנֲאָמיַוצ :םֶכְבבְְּב
 םיִרָבְּדַהדתֶאְו הָרֹוּתַהתֶא עומָשִמ ריִמָש ּומָש הלו :ֵעֹוְמְׁשַמ
 ףצק יהיו םיִנְׂשאָרָה םיִאיִבָּנַה דִיְּב ּוחּורְּב תֹואָבְצ הָוהְי חַלָׁש רֶׁשֲא
 ּואָרְקִי ןַּב יעמש אָלְו אָרָק"רׁשַאכ יִהְיוּ :תֹוִאָבְצ הָוהְי תֶאַמ לוּ

 -אָל רֶׁשֲא ונהל לע םעְסֲאיי :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא עֶמְׁשֶא אל
 הְָּמֲחץֶרָא ּומיִׂשְיו בֵׁשַמּו רָבעמ םֶהיֵרְחַא הָּמַשְנ ץֶרָאָהְו םְּרָ
 רַמֲא הָּכי :רָמאָל תֹוֲאָבְצ הוהָירַבְּדיִהני8  פ + :הָמׁשִל

 :ּהָל יִתאַגִק הָלֹודְנ הָמֲחְו הָלֹודְנ הָאְנִק ןֹיצִל יִתאּגִק תֹואָבְצ הָוהְ
 הֵאְרָקְנְו םָלְׁשּיריְּךוִתַּב יִּתְנַכְׁשְו 7 יִּתְבַׁש הָהְ רֶמָאהַּכי ם

 וָּתְנַעָשָמ ׁשיִאְו םָלָׁשּוְרי תֹובֹחְרַּב תו םינקז וב רע תֹואָבצ הוה
 םיִקֲׂשִמ תודליו םיְִלי אל ריִעָה תּובחְרּופ :םיִמָי בֶרָמ יב
 תיִרֲאְׁש יִניִעְּב אלפי יִכ תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ< ס :היִתבֲחְרְּב
 ס :תואְבְצ הָנהְי םָאְנ אפי יֵניֵעְּב-םנ יםָהָה םיִמְיַּבי הָּזַה םַעָה
 ץֶראְמּו חָרְזִמ ץֶרָאַמ יֵמע-תֶא עיִׁשומ יִנָנַה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הבז
 םַעְל ילדיה םלָשּורי ךותַּב ּונְכָשְו םֶמא יִתאַבַהְו :ישָמָשַה אֹוְבֲמי
 הֹוהְי לַמָאְהְפפ פ :הָקָדְצַבּו תַמֲאַּב םיהְלאל םֶהָל הָיִהֶא יִנֲאַו
 הָלֲאָה םיִרְבְּדַה תֶא הָּלֵאָה םיִמּיּב םיִעָמשה םָפיִדְ הֶנְקְגֲחָּ תֹואָבצ
 :יתֹונְּבַהְל לכיהה תֹוָאָבְצ הָוהְיזתִיֵּב דַּסִי םויְּב רֶׁשֲאי םיִאיִבָּנַה יִּפָמ
 הָנָניִא הָמַהְּבַה רכְׂשו הָיְהְנ אל: םָדֶאָה רַכְׂש יםַּהָה םיַמְיַה יֵנְפַל ייפ
 :ּוהֲעַרְּב שיא םָדָאָה" לָּבתֶא יחלשַאו רָצַהְִמ םולשןיא אּבלְו אָצויִלְו

 הָוהְי םָאְנ הגה םֶעָה תיִראָשל יא םינשאָרֶה םיִמָיכ אָל הָּתַעְויי
 -תֶא ןֶתִּת ץֶרֶאְהְו הָיִרפ ןֶּתִּת ןפְגַה םלָׁשַה עֶרָזייִּייי :תֹוִָבְצ
 -תֶא הּגַה םַעָה תיִרָאְשִתֶא יּתְלַחְנַהְו םלט ּונִתַו םִיַמְׁשַהְו הָלּובְי

9N et vs 9b, quiהר  jalv8,al8.ga add hab cf76 לא = הֶּלֵא  

prb Wbwn 6)זס? | 7 *°  contin 7 || 14 1 DערDN] | Cp 8, 6 °° num add ex 

 trsp post NID et 1 ואובמ 'אָמּו | 9 = קזמ 308 6( הלאה םימיב ₪ םויב
 68 םֹויַמ | זס * קזק הָּלֲאָה |*ו חלשאו | ז2 *-* 1 םּולָש הָעְרֶזָא יִּכ 6 6.

 ש " צץ



 הירכז 9,5—8,13

 תיבו הָדוהְי תי םִיֹונּב הָלָלָק םֶתיִיֲה ׁשֲאכ לתא : :הָלָא"לְּכ
 :םֶכיִדְי הָנְקַזַחַת ּואָריִּתְדְלֶא הָכְרְּב םֶתיִיְהְו םָכְתֶא עישוא'ןּב לֵאָרְׂשִ

 ףיִצְקהְּב םָכְל עֶרָהְל יִּתְמַמְז רֶׁשֲאַּכ תֹואְָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ יִּכַ ם
 ּתְמַמְז יִתבש ןּכי :יִּתְמֲחִ אל תואבצ הָוהְי רַמָא יִתֹא םֶכיֵתְבַא
 אָ | הָדּוהְי .תיִּבתֶאְ םֶלשּוְיתֶא | ביטיהל הָלֵאָה םיִמיּב

 רֿמָא-הָכיפ ee לא תואְכִצ הָוהיירְַּד יָה oles :הָוהִיסאְנ
 םּוצְו יֵעיִבְׁשַה םוצו יִשיִמחַה םוצְו יִעיְבְרַה םוצ תֹואָבְצ הוה

 םיִבֹוט םיִעֹמלְו החְמשלּו ןושְשְל הָדוהְיז תיל הָיהְי ישע
 רֶׁשֲא דַע תֹואְבְצ הָוהְי רַמֲא הכי ם ּובֲהֲא םוֶלָשַהְו תָמָאָהְו
 | תַחאדלֶא תַחַא לבשו לה :תֹוּבַר םיִרָע יִבָשְיְו םיִמע ּואָבָי
 -תואְבִצ הָוהְיתֶא שָקבְלּו הֶהְי ינְפ"תֶא תולחל ולה הכלנ רמאל
 הָוהְי-תֶא שקבל םיִמּוצע םִיוגְו םיִּבַר םיִמַע ּואָבּו :יָנֲא-מִנ הָכָלֶא
 | הָוהְ רֹמָאזהכיג פ :הָוהְי ונְּפדתֶא תולַחְלּ םֶלָשּוְיִּ תֹואָבִצ
 | תונשל לָּכַמ םיִשָנַא הָרָשַע וקיזחו רׁשא הָּמַהָה םיִמָיַּב תֹואָבַצ
 ּונעַמש יִּכ םֶכְמַע הכלב הכול ילוהי שיא ףְנְכַּב ּוקיִזָחֶהְו םיוגה
 | פ  :םָכַמע םיִהֹלֲא

 | הָוהְיְרַבְד אָשַמי 9
 | וָתְחְנִמ קָשָמדְו ךרדח ץֶרֶאְּב
 | | הָבלְּבנְת תַמֲח-םִנְוי :ילֶאָרְׂשִי יֵעְבִׁש לָכְ לםֶדָא ןיע" הָוהיל יִּב
 :דֶאְמ הֵמְכֲח יִּכ ןודיצְו רַצ

 = רָפְעּכ סבתו הל רוצָמ רֶע ןֶבְתו
 :תוּוח טיִפְּכ ץּוְרָחְו
 הָליֵח םִיַב הָּכַהְו הָנָׁשְרְי יָֹדֲא הָּנִה“

 לֵכֲאַת ׁשֲאְּב איָהְ
 דאָמ ליִחְתְו הֶזַעְו אָריִתְ ןולְקֶשא אָרְתִ

 הע ךֶלֶמ דבֲאְו ּהָטְּבְמ שיִבוה"יִכ ןורְקעְו
frt add || x6 dl (ex 7,9) || 17 prb dl cf6 || Cpg,1*° ins min) |13 °°  

 של 1 קזל םָרֲא יִרָע | << 308 6 2 הב | 2 1 6 6 ּומְכָח | 5 1 ּהָחַמְבַ
 = 00 6% (8ח6 ד%6 6\ ח(506)
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 דָֹׁשַאְּב ךֶזְמִמ בֶׁשיְו :בשת אל ןיִלְקֶשַאְ
 :םיִתְׁשלְּפ ןֹואג יִּתַרְכַהְ
 ויָנׁש ןיִּגִמ ֹויֵצתִׁשְו ויַֿפִמ ויָמָד יִתְרְסַהְ

 הָדּוהיִּב ףֶקאְּכ הָיָהְו .ּוניקלאל אּוֲהמַנ רֶאָשַנְ
 :יסּוביִכ ןורְקָעְ

 -יּכ ׂשֶגנ דֹוע םֶהיֵלֲע רָבַעַיאַלְו בָּשַמּו רבעמ הָבְִמ יִתיִבָל יִתיִּנָחְו
 פ | יִניִעְב יִתיִאְר הָּתַע

 םֶלְׁשּוְרְי תב יִעיִרָה ןויצדתַּב דאָמ יֵליגפ
 אּוה עָשונְו קיִכצ ךָל אּובָי ְךּכלַמ הָּגַה
 :תוְנתַאְדְֶּב רָיַעְלַעְו רומָחדלע בכר יִנָע

 םִלְׁשּוְריִמ סּוסְו םִיֹרְפֲאַמ בֶכְריִּתְָכַהְויפ
 םיוגל םּולָש רָּבְִו הָסְחְלִמ תֶשָק ּהָתְרְכִנְ
 :ץֶרָאְדיִסְפִאדַע רָהּנִמּו םָיְדע םָיִמ ולָשְמּ

 "ב םִיַמ ןיִאז רובָמ יריסא יִּתְחְלְש  ַתיִרְּב םְֶּביִּתֶאניי
 יל ביִשֶאהָנָשִמ דיָנמ םֹוֹיַהםַע הֶנקְּתַהיִריִסֲא ןוְצְבְלּובוָשיי
 םִיַרְפֲא יִתאָּלִמ תֶׁשְק הָדּוהְי יל יִּתְכָדיְּכי

 :רּוּבִג בֶרָחְּכ ךיִּפְמַשְו ןי יֶיֵנְב"לע ןויצ ְּךנְב יּתְרַרּועְ
 וצִח קָרְּבִכ אֵצְוְו הָאָרִי םֶהיֵלֲע הָוהיני

 פ ןמיַת תֹורְעַסְּב ְּךַלֶהְו עֶקְתִי רֶפּושַּב הּוהְי נראו
 'עלָקהינְבָא שְבָכְו 'ּלֶכָאְו .םֶהיֵלֲע ןגי יתֹואָבְצ הוה

 ס  :תְָּזִמ תיְּכ יקֶרֶזמּכ ּואְלָמּו ןעומְּכ 'ּמָה ּותָשְו
 ריִנָבַא יב לומע ןאָצְכ יאּוָהַה סיבי םֶהיִהְלֶא הָוהְו םֶעיִשוַהְוי*

 :וְָמְדַא-לַע יתֹוסְסונְתָמ רוב
 :יתולְתֶּב "בבני שוְריִתְו םירּוחב ןנָּד 'ויפוהמו *ובּוט"המ יִּכ ול

 7 1 ףלֶאְּכ | 8 1 1 הָבָצַמ (+ 8? gos a4 10)| 916 6 עישומו | זס | < 6 תיִרְכַהְ
zr = add cf mtr || r2b frt crrp; 6 120 évri wiac uépac rapot-רבו |  cf 

JA DI NORA, sed cf2. pers pl 12a et 2. pers fem sing 12D;טסט =  xegiag 

ft add cf mtr | > 6S 3 cf AE, sed prb1288 ןויִצ ְךֶל ּובָשְו | 13 *  sקזק 
 ךיגב 4 cf םהילע + 14 || 14 ינדא dl cf mtr | 15 = ft add || > 1 prb לכו
 )6 karavaAWdougwy = ּולְכִי) cf Gn 41,30; ]65 32,10; 6 ןוטלשי | = pro ינבא

sed inc quid 1] pro pp || © crrp, 6AQ+MSS rd alua abr@v cf $®1(,  
 Hier = Dp | © dl? | 16 *= add cf mtr || ™° crrp; nonn ins yֶ et 68 ]אצַּב
 !sed 1 prb DY ןאַֹּכ | = add, sed 1 יַנבַאִּכ | ז7 * | ּהָבּוט | * 1 ּהָוָפִי | * קז

 add || %] + ּהָב ּובּונָי



 7 898 הירכז 1-2

 םיִויִזַח הָשִע הָוהְי . ישוקלמ תַעָנ רֶטֶמ הָוהְיִמ ולאשי 0
 :הֶדָשְּב בָשַע שיִאְל םֶהָל ןִּתַי םֶשָּג-רַטְמּו
 רש ּוזָח םיִמְסֹוְּקַהְו ןְנָאורְּבַּד םיִפָרְּתַה יִּכ
 ןּומֲחַנִי לָבָה ּורְּבדְי אושה תומלחו

 פ  :הָער ןיאהיכ ונע ןאצהומכ ּוְסָנ ןכילע
 דֹוְקְפֲא םיִדּוּתַעָה"לַעְו יִּפַא הָרָת םיִעֹרָה"לַעצ

 םָתֹוא םֵׂשְו 'הָדּוהְי תיֵּב"תֶאי ֹורְרְעתֶא 'תֹוָאָבִצ הוהְי דקֶפִדיּ
 יהָמָתְלִמּב ודּוה סּוסְּב]

 הָמָחְלַמ תֶשק ּונָּמִמ דַתָי ּונָמִמ הָּנַפ ּונָמִמי
 שנונילָכ אצי ּונָמִמ
 הָמְחְלַמַּב תוצוח 'טיִטְּב םיסוב יםיִרּבְנְכ ּויָקְו5 :וָּבְחִי
 :םיסּוס יִבָכְר ּושיִבהְו םָמַע הָוהְו יִכ ּומָחְלַנְו
 עיִשוא ףסוי תְִּב-תֶאְו הָדּוהְי תיִּב"תֶא יּתְרַּבְגְו
 םיִּתְחַנְז"אְל רֶׁשַֹכ ּוָהְו םיִּתְמִחְר יִּכ 'םיִתּובְשּוהְ

 :'םנָעֶאְו םֶהיִהְלֶא הָוהְי ינַא יִכ"
 ןינקומָּכ םָּבַל חַמָשְו םִיֹרַפֲא רוּבְנְכ יָהְוז

 :הוהיּב בל לגו ּוחַמְׂשְו ּוֵאְרַי םֶהיֵנְבּ

 ּבָ מ ּוָרְו םיִתיְִפ יי צבאו םַהָל הָקרׁשֲי
 :ּובָשְו םָהיִנְּבדתֶא ּויַחְו 'יֵנוּכְזיםיִּקַחְרַּמבּוי םיּמעָּב יםעֶרְזָאְ
 םצְּבְקַא רִּׁשֲאַמּו םִירְצִמ ץְרֲאמ םיִתּובְׁשַהַו 5

 :םֶהָל אֵצַמִ אָ םָאיִבַא ןונְבְלּו רעל ץֶרָא-לֶאְ
 רואי תולּוצָמ ל ושיבהו יג םיַב הָּכַהְו "הֶרָצ םיַב' ירַבָעְויי
 :רּוסִי םִיַרצִמ טֶבָשְו רּושַא ןוָאּנ דרוהְו

 ם הָוהֶי םָאְנ "ּכְלַהְתְו וָמָשְבּו הָהיב םיִתְרְנְוי
 :ךוזךאּב שָא לכאתו  ךיִתַלִד ןונְבָל חָתְּפי 1
 יּודָבָש םֶריִּדַא רש ָּרָא לפָג"יִכ ׁשרְּב ָכיֵהי

 pro יעCp ro, 1 = prb add cf mtr | 2b add (1 c G°33 נע | 3 * 444 |
 5-ל 06 | 5 806 || 4 ודחי 6סמ)ש 6 5, ₪ 61 ויהו (ץ611? ויה) | 5 *1 גב | * 1 טיִטְּכ|
 6 *1 םיִתּוביִשָהְו 6( זס | ל-ל 406 || 8 *-* 806 | ף *1 'ָאָו | ל7ל תסממ 806 3 |
 516 6 ּגיָחְו | זס * 86 360 6[ mir || זז *1 6 6 ּורְבַעְו | I םִיַרְצָמדםִוְב |
 *% צרכ add (interpolator legit QS, cujus nominis glossa est םילג םיב הכהו

 ex] הליח םיב הכהו 4 et ונברnיorta]) || 12 *° prb add, cf D הוהיב; קrק

 םֶתָרְבְנּו 658 ₪ הוהי םאנ nv | לו 6 ּולְלָהְת | כ זז, 2 ** קזפ 4
 cf ודדש םירדא רשא et ץ 3.
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 :ירוצְּבַה רעָי דֵרי יִּכ ןׁשְב ינֹלֲא ּוליִליַה
 םָּתְַּדַא הָדְּׁש יִּכ םיִעֹרָה תֶגָכִי לוק
 ס ןְריה ןואָּג דְֵׁש יִּכ םיִריִפְּכ תנאש לוק

 ןְגְרַהָי ןַהיִנְק רֶׁשֲאפ :הָנְרַהה ןאצ-תֶא הֵעְר יִהלֶא הָוהְי רַמָא הָּכּצ
 לֹוָמֲחַי אל םֵהיֵעְרו ירְׁשֲעאַנ הָוהְיְךְּּ ירמאי ןהיִרְכֹמו ּומַׁשֲאְי אָלְו
 יפנא הָּגַהְו הָנהְי"םִאְנ ץֶרֶאָה יבשודלע דוע לֹוָמֲחֶא אל 56 :ןהילע
 ץֶרָאָה"תֶא ּותְּתַכְו וְלַמ רִיְבּו והַעְר"דיְּב ׁשיִא םָדָאָהתֶא אָיִצְמַמ
 -חָּקֶאְו ןאָצַה ַײנע ןֵבָלי הָנְרַה ןאָצתֶא הָעְרֶאְוז :םֶדיִמ ליִצֲא אָלְו
 הָעְרֶאְו םיִלָבְח יִתאָרק ּחַאְלּ םענ יִתאְרְק דַחַאְ תולקמ יִנָש יל
 ׁשפנ רצְקּתו דָחֶא חַריְּב םיִעֹרֲה תֶׁשְלְׁש-תֶא רָחְכֲאְוי :ןאֵאַה-תֶא
 תּומְת הֶתַמַה םֶבְתֶא הָעְרא אל רֿמאָופ :יב יהָלֲחְּב םֵׁשְפנ"םַנְו םַהָּב
 :ּהָתּועְר רָשְּבְדתֶא הָשא הָנלֿכאּת תֲֹאׁשּנַה דַחְּכִּת ּתֶדָחְכּנַהְו
 יִּתַרְּכ רֶׁשֲא יִתיִרְּב-תֶא ריפה ותא עּדְנָאְו םענ-תֶא יִלְקַמתֶא חַקָאְו יס
 םיִרָמְשַה ןאצה יייבע ןכ' ועְְיו אּוָהַה םויּב רַפְּתַו יי :םיִמַעָהילֶּכתֶא
 ּובָה םֶביִניִעְּב בוָטדסִא םֶהיֵלֲא רַמאָו < :אּוָה הָוהְיְדרַבְד יִּכ יִתֹא
 הוהְי רָמֲא 3 :ףָסַּכ םישלש ירְכָשתֶא ולקֶשיו לְדֲח אָלמֲאְו יִרָכְש
 ּהָחְקֶאְו םהילעמ יתר רַשָא רקיה רֶדֶא ירָצויַהְלֶא ּוהָביִלָשַה רלֶא
 ילקמתאג עדְאְר + :'רצויה"לֶא הָוהְי תיּב תא ּךיִלָשַאְו ףַסַכַה םישלש
 פ :לֵאָרְׂשִי ןיִבּו הָדּוהְי ןיִּב הָיחַאָהתֶא רפה םיִלְבְחַה תֶא יִנָשַה
 יִכנָאדהְּנַה יב :ילְָא הער יִלָּ ףל-חק רוע יֶלֲא הָוהְי ראי 5
 תֶרָּבָשַּנַהְו שקבידאל ירַעַּגַה בקפודאל יתוָדְסְכִנַה ץֶרָאְּ הער םיקמ
 פ :קֶרֶפִ ןָהיְסְרּפּ לַכאי הָאיֵרְּבַה רשְבּו לפלַכ אל יהָבְצַּנַה אפרו אל

 ןאצה יִבַזְע ."ליִלֶאָה יער יָה ל
 ונימי ןיעד לַעְ ועורז-לע בֶרַח
 פ | ּ'הֶהְכִת הֶקֶּכ וָניִמִי ןיעְו שָביִּת שובי ער

 |  ₪ 15ל 0 ריצ--, 8 רּוצ-- | 3 קזקפ םֶתיֲֵעְרַמ | 4 6 תֹואָבְצ 60 6 1 יִלָא 2
 | *1ּורמאי < 6 || * 0 רָשַעַו א רָשַעָאְו | < 1 ּולָמַחִי 6 ןהירכמ quגזe 1 ןהיער 5

  cf Jesיינעַנכְל  | 7 = crrp, lprbc 6עפ 6 קזפ 866 || 6 *1 והְער + וּכְלַמ

23,8; Prv 31,24 || 8 crrp: al v 8a post 7a trsp, al v8a add hab, al post Sa 

nonn verba exc conjic, cf Dבה pct ex verbis praeced ne non potest || 

 -יר=-ו

 ₪  cfתַחּדִנַה  velהָרְעבַה  crrp; 1 ‘ftתֶדָחְבִנַה 2 תרבשנה שו 1 ל זמ 1 16

34,4 || = rt crrp; 1? הָלְחַּנַה | צל * 1יִליִוֲאָה cf v5 |? cf ad 1379. 
 דה -
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 ץֶרֶא דָיִו םִימָׁש הַמנ הוהְימֲאְנ לֶאָרְׂשִיײלע הָוהָי"רַבְד אָׂשַמי 5
 זוְּבְְקְּב םָרָאַחּור רצ
 לעֶר"ףס םלְׁשורדתֶא םָׁש יִכֹנֲא הגה

 ל 4 :םָכְׁשּורי-לע רֹוצְמַב .הָנָהָי יהָדּוהְי-לע םֶגְי ביִבס םיִמַעָה"לָכָ

| | 

 הָסַמַעמ ןָּבִא םלשּורְיְתֶא םיִשֶא אּוההדםויב הָיָהְוי
 = :ץרָאָה ג לָּכ ָילָעופסֶאְגְו וטְרְשִיטורְׂ ְהיַחְמְל"לָכיםיִמעָה"לֶכָ
 = ןועְנָשָּב ֹובְכְרְו ןּהַמְּתַּב םּוס"לָכ הָּבַא *הֶוהְיְ"םַאְנ  אּוהַה םויּבי
 :ורָועְּב ָּבַא םיִמַעָה 'סּוס לכו יֿניִע"תֶא חַקְפֶא ּהָדּוהְי תילו
 םֶלָשּוִי יִבָשְי "יל הָצְמַא' םָּבלְּב הָדּוהְי .ייִפְלא ּורְמַאְו

 :םָהיֵהְלֶא תּואְבְצ הָוהְיּב
 םיִצֲעְּב שֶא רויִכְּב הָדּוהָי ייִפְלַאתֶא םיִשֶא אּוהַה םוּיַב

 לואָמְׂשלעְו ןיִמְי-לַע ּולְכֶאְו ריִמְעְּב שא דיִפלְכּ
 :יָלׁשּוריִּב ָהיִּתְחִת דע םֶלָשּוְְי הָבְשְיְו ביִבְס .םיִמַעָה"לְּכ-תֶא

 לּדְגַתִאָל ןעַמְל הָנשאְרְּב הָדּוהְי יִלָחֶאתֶא הָוהְו עָשוהְו
 :הָדּוהְי-לֲע םַלְשּוִי בֵׁשי תֶרֵאְפִתְו דֹוָדתיִב תֶרָאְפִת
 םִלָׁשּוְרי יבְׁשֹוי דעְּב הָוהְי ןֶנָי אּוהַה םִייַּב*

 םיְִלאּכ ליִוָּד תיבּו ריְָּכ 'אּוָהַה םיַּי םֵהְּב לָשכְנַה הָיָה
 :םֶהיֵנְפִל הָוהְי ךאְלַמְּ

 םִיֹנַה-לְּכתָא ריִמְׁשַהְל שקבַא אּוָהַה םִיּב הָיָה
 :םֶלָׁשּורי-לע םיִאְּבַה

 םיִנּנֲחָתְו ןַח חּוָר םלׁשורְי בוי לעְו דיֹוָד תיֿבילע יִּתְכפְׁשְויי
 ּרָקְּד"ירְׁשֲא תֶא יָלֲאי ּוטיִּבַהְ
 ויל רַמָהְר דיִחְַה"לע ּפְחַמְּכ .יִלע דפ
 | :רוכְּבַה-לע רֶמָהָּ
 פרדה רפְסמכ םׁשריִּב ּפְִמַה לִי אהה םביי
 דָבְל תֹוחּפְׁשִמ תִֹחָּפְׁשִמ ץֶרָאָה הָדפַסְויי :ןּנִמ תק

Cp r2, 2 crrp; nonn dl 9y* (sed cf ad N'A" 14,14, ubi Juda fem est); 6° 
 kali Eorai Tepioy émi lepoucgaAnu, quare al °° add hab et leg רֹוצָמ הָיָהְו |

et 4° (Dip et jiבעור( a44|צץ 3300 || 4 °°  prb add, '\Al IDDN3I contin3 =  
crrp; 6 ebpgouev5 *1 יַפְלַא | **  | vs 5 frt add, nam v 6 contin v4b 

 éauroig rolg karoikodvrac; prps (& cf) ° ליַח אָצְמְנ גן" יבשיל הָצְמֶא +
 6 | 6 * 1 ? יִפְלַא | ל 61 6 mit 155 6א <*.508% || 8 *16 6 יִבְשי ₪ םֶהָּב |

cf Johרָשא (לָא) יֵלֲא  = b-b add || ro  crrp; GMS =D) 6icg dv éEexévrncav 

sed frt NN ‘ rudimenta nominis martyris.19,37,  / 

Bonn rhe 



Ls 

12,12—14,2 SACHARIA gor 

 דָבְל םֶהיִשְנּו  דֶבָל דיִוָּדתִיִּב תַחַּפְשִמ
 :דָבָל םֶהישְנּו דָבָל ןְתָניתיִּב תַחַּפְׁשִמ

 בל םֶהיִׁשְנּו דָבָל יוליתיב תַחְַּׁשִמּו
 דָבָל םֵהיֵׁשְנּו דָבְל יִעָמָשַה תַחָּפְשִמ
 :דָבְל םֵהיֵׁשְנּו דֵבְל תֶחּפְׁשִמ תֹחּפְׁשִמ תורָאָשִּגַה תֹוחָּפְׁשִּמַה ליצ

 דיִוְּד תיֵבְל חָּתפִנ רֹוָקָמ הָיְהִי אּוּהַה םִייַּבי 3
 הָוהְיֹוםֲאְנ אּוּהַה םיַב הָיָהְו :הָּדְנְלּו תאטהל םֶלשּורי יִבָשיִלּו
 תּואָבִצ] = דוָעּורְכְי אלו ץֶרֶאְהְִמ םיּבצַעָה תוָמָשתֶא תיִדְכַ
 ץֶרָאָהְומ ריִכעֶא הֵאְמִּשַה ַחּוְרתֶאְו םיָאיָבְּגַה"תָא םָגָו
 הָיִחִת אל דידי וָמָאְויִבָא ויָלֵא ּוָרָמָאְו לוע ׁשיִא אָבָנייְכ הָיָה

 :וָאְבּבַהְּב רידלי ומַאְו ּוהיִבָאי ּוהָרְקְדּו הָוהְי םֵׁשְּב ָּתְרּבַּד רקָש יִּ
 ותאָבֶּנהְּב וָניִזִחַמ ׁשיִא םיִאיֵבָּנַה ּושָבַי אּוהַה םּיַּבוהָיָהְו

 ויָלֲא רַמָאְו] רַמָאְוי :שחּ ןעְמְל רַעֹׂש תֶרּדַא ָּשּבלִי אְָו ; כָאְופ :ְׁשֲחַב דא ושבלי
 :ירּועְּגִמ 'יִנְקַה םָרֲאֹ כ ייֵכֹנֲא הָמָדֲא דבֹע ׁשיִאי יֵכָגֲא איֵבָנ אָל
 ס | יָבֲהֲאָמ תיּב יִתיְּכַה רׁשֲא רֶאְְךָרָי ןיְּב הָלֶאָה תָּכַמַה הָמ

 יִתיִמֲע רֶבֶּג"לַעֶו ליערדלע יִרּוע בֶרָתז
 ןאצה ,ןיִצּופְתּו הָערֶהתֶא 'ךה 'תוטְבִצ הוהְי םָאָני
 :םיִרעְצַה-לע יָדָי יִתְבָשַָהְ
 ּעֹוְנִי ּוִתרָּכִי ּהָּב םִיַנְׁשיפ ids לב הָיָהְו

 ףָסְכַה"תֶא ףָצַּכ םיִּתְּפַרְּו שאב יִלְשַהיתָא יתַכֲהְו
 8 Pu בֶהְּנַ"תֶא ןֶחְבִּכ םיִּתְנַחבּו
 אוה יֵּמע יִּתֹרַמֲא ותא הָנֲעֲא ינַאו יֵּמְׁשְב אָרְקִי אּוָה
 ס :יִהְלֶא הָוהְי רמאי אּוָהְו

 -תֶא יִּתפַסֶאְו*י ְֵּבְרְקְּב ּךָלֶלֶש קלֲחְו הוהיל אָּב"םֹוי הָּנַהי 4
 םיִּתַּבַה ּוסָשְנְו ריִעָה הֶדְָּלִנְו ּהָמְחְלָמל טֶלָשּורילֶא ו םִיּּנַה"לָּכ

 תָרָכִי אל םֶה רֶתָיְו הלב יִעֶה יִצֲח א יָת םישְנַהְו
 ספ 13, 1 1 תאָטַסְל | 2 כזט ?add | 3 = add | 4 1 ֹותֹובָנִהְּב ו ֹואְבָנַהְּב

(sed add?) | 5 ~® add || °° 1 ינינִק הָמְדַא | vs 7—g contin 11,4--17 || 
7 * prps ‘YQ || °? trsp ? in fin stichi | ° 1 הָּכַא 6] G3. #1% et Mith 26,31} 
8 dl? | glc GAD] et cf vb praeced || Cp 14, 2 add (Jahve ipse 
loquitur, sed vv 1. 3 alius de Jahve) cf2aa etib, et ad vb Dna iDwונ 

 הנלגשת םישנהו 6! ]6 13,16 | * 0 הָנְבָּכְשִת.



 | = הירכז 14—14,3

 | וב ומָחְלְִה םּוְיְּכ 'םהֶה םֶיוְְּב םֶחְלִנְ הָוהְי אָצַיַוי :ריִעָהְְִמ
 נפל רֶׁשֲא םיתיזַה רה-לע יאּוהה"םויַבי וילנר ּוָדְמֲעְוצ :בָרק
 = איִנ הָמָיָו הָחְרְזִמ' יָצָחַמ םיִתיִזִה רַה עקְבְנְ דק .םלָשּורי

 . דאג "םֶּתְסַנְוי :הָּבְגְנ וָיְצְחְו הֶנוְּפָצ רֶהָה יִצְח שִמּו 'דָאָמ הלו
 שערה יִגָּפִמ םָּתְסַנ רֶׁשֲאַּכ םּתְסִנְו לאלא יםיִרָהיג עינוי יָה
 סם  וְָּמִע םישדק"'לָּ יֵהלֲא הָוהְי אָבּו יהדּוהי"ךלמ הינע יֵמיֵּב
 ואי תורי רוא  הָיָהְיְיאל אּוהַה יב הָיָה
 הָיָהְו .הָלְיְלאלְו םונדאל | יהָוהיל עָרְ אּוָק מאו הָיָה

 :רֹוא-הָיְהִי בֶרָעְתעְל
 םלָשּוריִמ םייחדםימ ּוָאְצִי אוהַה וב הָיָה

 ןיִרְֶאָה יהא םֶיִצָחְו יגומדקה = םּיַהְדלֶא םֶיִצח
 ץֶרָאָה"לּכ"לַע ּףֶלָמְל הָוהְי הָיְהְוי :הָיִחְי ףֶרָחְבּו ץיקּב

 :דָחֶא ִמֶשּו דָחֶא הָוהְו הָיְהְי אּוהַה
 'הְבְרַעַּכ ץֶרָאָהִלָּכ בוס

 ָהיִּתְחַת הָבְׁשְיְו הָמֵאָרְו םֶלָשּו בֶנֶנ .ןומרֶל עבְגמ
 = לּדְנמּו םיִּנָּפַה רעש-דע' ןושארֶה רעש םוקמי-רע ןמְיְנְּב רַעָשַמְ
 :ךלמה יבקו דע ילַאננֲח
 פ = :חטָבְל םַלׁשירי הָבָׁשְו דֹוָע"הָיְהָי אָל םֶרְָוּהָב ּובְׁשְד
 םימֲעָה"לְּכ"תֶא הָוהְי ףֵגְי רֶׁשֲא הָפִגַּמַה הֶיְהְתו תאְזְויי

 םֶלָשּוְוילע ּוֵאְבָצ רֶׁשֲא
 ןֵהיִרֲחְב הָנְקַמִּת ֹויניֵעְו ויָלְגרדלַע דמע אּוהו ּוְשְּבוקמָה
 :םָהיֵפְּב קת ֹונֹוׁשְלּו

 םֶהְּב הָּבַר הָוהְידתַמּוְהְמ הָיָהְּת אּוהַה םויּב הָיְהְוי*
 ּוהעְר די שיא ּוקיּזַחַהְו
 = םֶלשריּב A הָרּוהְי-םַגְוצ :ּוהעֵר ךו-לע וְדָי הָתְלַעְו

 סבו בה ביִבְ .םיּגַהילּכ ליַח סא
 ראָמ ברל םיִדגבּ

—addcfvz | 4° et °° add, frt etiam © add | § 1 c MSS?3  

prps D3Q'ג | = prb crrp, sed inc quidירה יג;  ft crrp cf626 םִּתְסֶנְו | ?  
 lj aad j + 1 ךיַהְלֶא | 1 6 68 דלָכו | <16 68 ומע | 6 *1 םוח |
 55 1 6 685 (0 'קו) ןואָּפְקְו תּורקו | ץ =* 44 | 8 יהי (םימ :s esט) | 10 2?

exc vb nonn || °° prps add | = 1 קצל הָנְּפַה רעש-דע לֵאְנַנֲח לדנמִמ cf Jer 
31,38 || rr = prb add || 12 1ּוהיֵּפַּב cf ונושל | 13.14 a44 )v 15 contin v 12). 

[ 
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S 14,15—M 14  SACHARIA—-MALEACHI 903 

 רֹומֲחַהְו לַמְנַה ֵרפַה םּוסַה תַפּגִמ הּיָהַּת ןֵכְוי5

 ם ותאְּזַה הָפְגמּכ הָמָהָה תֹנֲחִּב היי רֵׁשֲא המְֵּבַלָכ
 םָלְׁשּוְרְי-לַע םיִאְּבַה םִיגַהִלְּכִמ רָתּוּנַה"לְּכ הָיָהְוי6

 הָנָׁשְב ה ָׁש יֵּדַמ ועו
 :תּוּכְּסַה גַח-תֶא גְחָלְו תֹואָבְצ הנה למל תֹיֲחַּתְשִהְל

 הָלֲעי-אל רֶׁשֲא הָיָהְול
 תֹוֲאְבִצ הָוהְיְךֵלַמְל תֹוֲחַּתְׁשִהל םלָשוָרי-לָא ץֶרָאָה תָחְּפְׁשִמ תַאמ
 הָּפָנַמַה | :םָׁשָּנַה הָיְהִי םָהיֵלֲע אְלו
 הָיִהְּת "םָהילע אָלְו  הָאְב אָלְו הֶלעְתִדאל םִיָרְצִמ תַחפָשַמָאְוי

 ;תכַה גֵח-תֶא גל לע אל רשאי םיוּגַה-תֶא הָוהְי ףֵנו רֶׁשֲא
 :לעי אל שא םּנַה"לָ תאַטַחְו םִיָרצִמ תאַטַח הָיְהְּת תאזיפ

 :תֹוָכְּסַה גָח-תֶא גמל
 הוהיל שֶדְק סּופַה תֹוָלְצִמ-לַע הָיָהְי אּוּהַה םִיַּב

 :ַחֵּבְזִמַה יֵנָפַל םיָקְרְזַמַּכ הוהְי תיַבְּב תוריסַה הָיְהְו
 תֹואָבצ הָוהיל שֶדְק הָדּוהיִבּו םלׁשוריִּב ריִסִלָּכ הָיָהְו יי

 םֶהְב -- םַהָמ ּוִחְקָלְו םיִחְבְַהלָּכ אב

 :יאוָהַה םיי תוָָבִצ הָהײתיִבְּב דו נע הייל

MALEACHI יכאלמ 
 :יַכֲאָלַמ דִיּב לֵאָרְׂשִי-לֶא הָוהְירָבְד אָׂשַמי 1
 .ּונָּתְבַהַא הָמַּב םָּתְרַמַאְו הָוהְי רָמָא םֶכְתֶא ינ יִּתְבַהָא*
 יהָיהְידםַאְנ .בקעיל וש חָא- אולה

 המְמׁש ויָרָה"תֶא םיִׂשָצְו יִתאָגְש ׂשע"תֶאְוי :בקעיײתֶא בֵהאָ
 :רָּבְדִמ תֹוֿגתְל ֹוָתָלֲחניִתאְו
 תֹובָרֲח הָנְבַנְו בּושְנְו ּונָשָשְר םודָא רָמאתדיִכ+
 סֹוִרָהֲא יאו ּונְבַי הָּמַה תֹואָבצ הָוהְי רַמָא הפ

 :'םלועדדע' הָהְי םעֶזירַׁשֲא םעֶהְו הָעָׁשר לוג הל אקו
18 = dl c 68 אל et1 םֶהיֵלֲעַו | * ad | 20 1 דלָכ | 2ז "7. 
Cp r, r 6 ֹוכָאלַמ | 2 ft ins nֹצְבאו | 3 1? c GMS (etc dduara) Ri} cf 

 . add'מל יִּתַתָנ | 4 * 6 אָרְקְו | ל  ex conss praeced ort); prpsהממש (תל



 \ 904 יכאלמ 1-2

 הֶוהְי להְגְי ּורָמאְּת םָּתַאְו הָניִאְרִּת םֶכיִניֵעְו
 :לֶאָרְׂשִי לּובְגַל לעַמ

 יָנוֲא "דָבָעְו יבֲא דּכַכְי ןֶּב
 יִדּובְכ היא יֵנֲא בָא-מאְו
 יִאְרּוְמ הַא יִנָא םיָנּודֲא-םָאְו
 יִמָש ךזוב םיִנָהְּכַה םֶכָל 'תּואָבָצ הָוהְירמְא

 = לֶאנְמ םֶחָל יִחְּבְזמְלַע םישיִנַמז :ךֶמשהתֶא ּוניִזָב המ םָּתְרַמַאַו
 :אּוה הָוְבְנ הָוהְי ןחְלֶש םֶכְרַמָאּב ךּונלַאג הָמְּב םָּתְרַמַאו

 עֶר ןיִא הבול רוע ןּושְגַתְיִכְ
 עֶר ןיִא הָלֹחְו חָפּפ ּושיִגַת יִכְ

 - ?'תואְבִצ הָוהְי רַמָאי ךיִנְ אַשְיַה וא "ּףִצְרִיה תפל א ּוהבירקה
 םָּכִמ אׂשיה יתאּז הָתְיַה םֶכְדִיִמ  ּונָּנָחִיְו לֶאדיִנּפ אנדּולה הֶּתַעְופ

 בכ :יתוְבִצ הוהְי רַמָא
 םגח יָחְְּזַמ ּוריִאְתאָלְו םִיִָלָד רֶגְסְִו םֶכֶּביםִג ימי

 | :םָכְימ הָצְרָא-אְל הָחְנַמּו תֹואָבְצ הָוהְי רמָא םֶכְּב ץֶפַח יִליִא
 םיוַּב ימש לוָדָּנ ואובְמידעו שָמָשחַרֶזִמִמ יִּכִיי

 הָרּוהְט 'הָחְנִמּו יִמָשְל שָגִמ רָטְקִמ םוקמ"לָכְבּו
 :תואְבְצ הָזהְי רָמִא םִיּנַב יֵמָׁש לוָדְנ"יִּכ

 אּוה לֵאֹנִמ יָנֹדֲא חלש םֶבְרַמָאְּב ותוא םיִלְלִחַמ םָתאְויי
 = "ותוא םֶּתְחַּפַהְו הָאלְּתִמ הָּגַה םָּתְרַמַאויצ ולְכָא יהָזְבַנ ּוָביִנָצ

 / יתואְבָע הָוהְו למ
 = הָחְנַמ'ַהדתֶא םָתאַבַהְו הָלוחַהתֶאְו חָפּפַהתֶאְו לוֹוָנ םֶתאְַהְ
 1 :*הָוהְי הַמֲא םֶכְדִיִמ ּהתוא הָצְרֶאַה

 1 תַתְׁשִמ ַחֵבֹזְו ירָדֹנְו רָכְז ּורְדעְּב שיו לבוני רּוָרֲאְוצ
 - :םִימב אָרּונ ימְׁשו יתואָבַצ הָוהְי רמֲא יֶנֲא לוג ךלמ ל יינדאל
 <  ּשָמָשָת אָלְיֶא :םיִגַהָּכַה תאּוַה הָוצִמַה םֶביִלַא הָּתַעְוי ל

 משל דובָּכ תתְל בל-לע מיִׂשְת אל"מַאְ

 תֹואָבְצ הָוהְי ַמָא
 6 *1ויָבָא | ל גם5 6 6*=יאָרי cfיארומ | < 1?| 7 1c 6ּוהּונְלַאַג | 81 א

cf v 10. 13; 2,13 | b-b add || g = add || ro add || rr * crrp (vel? glossוהַּצְָיַה  | 

 "= 86666 רטקמ) | ל 41 8 ו | = add? || r2 ** 1 הזבנו (כצמ ובג 6א הזבנ סז |
 = 13 * דגש 506 1 יתזא | ל-ל 960? | 1 רָּועַהדתֶא || 5-5 8% 41 (ט6| 1 התא םתאבהו) |

 = * מפ 6 6 תואבצ || 14 * 81 66; 6 ורְדנְו | ל :ת1וז 5 הוהיל || = 44.



 יםָביִתוְכְרּבדתֶא יִתורֶאְו הָרָאָמַהְתֶא םֶכְב יִּתְחַלשְו
 :*בללע םיִמָש םֶכְניֵא יּכ ָהיִתּורֶא םנק

 םֶכיֵנּפ-לַע שֶרֶפ יִתיָרַזְו יעַרָנַהתֶא םָכְל ."ךענ יִגְנָה
 :יִלֶא םֶבְתֶא אָשְבְ יםָכיִגַח שָרַפי

 תאּנַה הָוצִמַה תֶא םָכיִלֲא יִתְחְלש יב םָּתְעַדיִוּ
 :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא יִוָלתֶא יִתיִרְּ תויהל =

 ול"םָנְּתֶאְו םולָשַהְ םיִיַחַה ותא הָתיָהי יַתיִרְב
 :אּוה ב יִמש יִנָּפִמּו ינאי אָרֹומ

 ויִתָּפָשְב אָצְמְנאל הלוע ּוהיִפָּב הָתִיַה ּתָמָא תַרֹותפ
 :ןועמ ביִשַה םיִּבַרו יִּתֶא ְּךֵלָה רושיִמְבּו םלָשְב

 ּוהיִּפַמ ושב :הָרֹותְו תַעְדּורְמְשי ןַהּכ יִתְפָשיִּכזי
xא," אהה תואָבְצדהְוהְי יהל  

 הָרוּתַ םיָּבְר םֶתְלַשְכַה ּךְרּדַהְְִמ םֶּתְרַס םָּתַאְופ

 :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא יֹולַה תיִרְּב םֶּתַחְש
 םָעָה"לָכְל םיִלַפְׁשּו םיִזְבַנ םֵכְתֶא יִּתַתָנ יִגֲא-מַגְוִפ
 :הָרּוּתַּב םיֹנְפ םיִאׂשְנְו יָרְדתֶא םיִרָמְש םָכְניִא רשָא יִפָּכ
 ּונָאְרְּב דַחֶא לא אולה נָלְְל דָחֶא בָא אלהי
 :וניִתְבא תיִרְּב לָלַחְל ויִחָּמְּב שיא דנָבַנ עמ

 םלָשּוְיִבּ לֶאְרְשיבי הָתְשֲענ הָבֲעֹוְתְו הָדּוהְי הָדָנָּביז תיא
 תֶרָכַיּ< רָכֵנ לאדתב לַעָבּ יבָהַא רֶׁשֲא הָוהְי ׁשדָק הּּוהְי לֵלֲחיָּכ

 הָחְנִמ ׁשיִגַמו בקעי יִלָהֶאַמ הנּועְו רע הָּנָשַעִי רשא שיִאְל הזה
 מ ם | :תָאְבצ הָוהיִל |
 יהָקְנַאו יב הָוהְ חּבְזמ"תֶא הָעְמד 'תֹוִָּכ ּוׂשֲעַת יתיָגְׁש תאו
 :םָכְדִמ ןֹוֵָר תַחָקְָו הָחְנַּמַה-לֶא תֹונָפ דוע ןיאמ
 ְְניֵּב דיִעָה הָוהְו  -יכ לע הָמלַע םָּתְרַמַאיצ

 ּהָּב הָּתְדַנְּב הָּתַא רֶׁשֲא ְּךיִרּועְנ תַׁשֲאויֵבּו
 ִָתיִרְּ תֶשֶאְו ָךְּתְרבַח איִהְו
 Cק 2, 2 *16 6 םֶבְתַּבְרַּב <! היתורא | *-ל 466 628 | 3 *1 עדנ 6 6 000

prb add cf Am 4,2 (prpsםכיַחְבְז ') || %%  add (prpsערג | 16 עפ ערוה | °°  = 
 יִלֵאַמ םֶכְתאָׂשְנ) | 41 תֹויַחְל cf Hab 3,2% | 5 == 1 זז יו יִאָרֹומ | prp  תחי שש

prb add (v8 contin v6: 6.8 loquitur Jahve, v7 de Jahve)| 8 exc vbתַחָנִי | ץ  
 vell? ?'ש| | סויַנָּפ 6+יכרד | זס דַגְבְנ | זז *-* 1 | 1? ּובָהָא | דב 6 0% אס\ ד66%-
 עש6ף% = דע, ףטהז6 קזקפ דע, 3! קזקסמ ףָנָעְו שרש קזס הנועו רע ₪ 3,ז9 | 13 * 6
 ִתַנָׂש = יִתאַנָׂש, sed prb add | ל 811 ּופָכְתַו | 5% 81055 || 14 7* 68? 6( אש 2
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 96 יכאלמ 3,9—2,15

 ל תור ירָאְׁשּו הָׂשֲע דָחֶאדיאָלְוַיפ
 םיִהלֶא עַרָז שָקְבְמ דָחֶאָה הָמּ

 | = דְגְבְילַא "יִרּועְנ תֵׁשֲאְבּו יםָכֲחּורְּב םָתְרַמְשְנו
 = וׁשּובְל"לַע סָמָח 'הָּפְכְו 'לֵאָרְׂשִ יִהְלֶא ל הָיהְי רמָא' חלש יאָנָשיִב<

 ּפ דב אלו םֶכְחּוְרַּ םתְרמשנו תואבצ הָוהְי רַמָא
 ונענוה הָמַּב םָּתְרַמַאְו םֶכיִרְבַדְּב הָוהְי םתענוה ל

47 - 

 הֹוהְי יִניֵעְּבובֹוט = - םֶכְרָמָאְּ

 ג הרה הנו יִכָאלַמ הש ינְנֲה 9
 םיִשקבִמ םֶּתַאדרָשַא י "ןוְדֶאָה ולָכיה"לֶא אֹובִי םאָתֶפּו
 | אָבהַּנַה םיִצַפֲח םּתַא רֶׁשֲא תיְּבַה יִּדַאְלַמּו
 :תֹוָאָבצ הָוהְי רַמָא -

 ותואָרָהְּב דָמַעַה יִמּו ואוּב םוידתֶא טבְלַבַמ יִמּוכ
 :םיִסָּבַכְמ .תיִרבְכּ רצ שָאָּכ אּוהיִּכ
 | ולינְּב-תַא רֵהָמְו יס רָהַטִמּו ףֵרָצִמ בֵׁשְיְ

 | :הָקְדָצְּב הָחְנִמ ישיג *הוהיל + ּויָהְו .ףַסָּבַכו בָהָּנִּכ םַתֶא קקזו
 = :תינֹמְרק םיִגָשְכּ םלוע יִמיִּ םלשּוריו הָדּוהְי תחָנִמ הוחל ברע

 רַּהַמִמ דעויִתיָהְו טָּפְׁשִמַל םכילא יתְברקו5
 רקָשל םיִעְבְשָגַבּו םיִפַאנִמבּו םיִפְׁשַכֲמַּב

 ֵֹגיייממּו םוָָו הָּנמלַא | ריכׂש-ירכׂש ישבו
 < :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא יִנּואַרְי אָלְ

 :םָתיֵלְכ אֶל בָקעיינְּב םָּתַאְו יִתינְׁ "אֶל הָוהְי יָנֲא כי
 יָּתְרַמְׁש אָלְו יִקְחַמ םּתְרַפ םָכיֵתֹבַא ימיִמְל

 1 יתוְבַצ הָוהְי רַמָא כלא הָבּשָמְו לא ביש
 = רתא םיִעָבְק תא יִּכ "םיהלֶא סֶלֶאעּבְקוה :בּושְנ הָמּבםֶּתְרַמַאְו
 :הָמורְּפַהְו רשְעַמִה 'ִּּונעבְק הָּמַּב םֶּתְרַמִאו
 :ְלְּכ ינַה יםיִעְבְק םָּתַא יתאְו םיִרָאנ םָּתַא הָרֲאַּמַּבפ

rs 1 ft אלה | ל 1 ₪ רָאְשיו cfc j © 1 frt 127 (prps (ול ַתיֵנֲה | 1 + 
 וחּורְּב רַמׁשְנְו | < 1 6 8 ויְרּועְנ | 16 *1 יִתאֵנָׂש 6 .אָנָשֶא | *-* כצט 866 | 5
 ב | 4 ft trsp post ודגבת | Cp 3, 1 ** prps ןיּדַה יִל-- 6[ 15 24,16 |
 ? קצק ָךְלָמּו | 3 * 61 6 ףסככ | * 1 6 יל; 46 4 | 5 * 1 | ל 6 + םטפשמ | 6 4

crrp; 1? Dבְּלִית )41 אל) | 7 *1 םתרַמְׁש | * 444? cf mזr || 8 == add? cf ad g; 
  cf 6 | g prps: trspכ Yמכ et ins ? Dבקעיַה | 1 םיִבְקע 66 | 1ל ףונבקע 1
  cf 8% || * 64םיהלא םדא עבקיה גת 5 9 | 0 * 1 םִיִבָקֹע 836
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 יקיו רָצּואָה תיִּבִלֶא רׂשעמה"לָּכ"תֶא ּואיֵבָה וס
 תֹוָאָבְצ הָוהְי רָמָא תאֹזְּב אָנ יִנּונָחְבּו יִּתיֵבְּב ףֶרט
 הָכְרְּב םכל יתקיִרֲה םִיֵמְׁשַה תֹוְּבְרַא תֶא םֶכָל חַּתְפֶא אלא
 םכָל תָחְׁשי-אָלְו לאב כל יִתְרעְְוי :יָדיילְבידע

 הָנִָּב פנה םֵבָל לֹכׁשִתיאָלְו הָמְראָה רפא
 םִיֹנַהלָּכ םָכְתֶא וָרׁשֲאְוַי :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא
 פס  :תֹואָבְצ הָוהַי רָמָא ץֶּפַח ץֶרֶא .םֵּתַא ּונָהָתִיִּב

 :יֶלָע ּונְרְּבְדִנהַמ םֶּתְרַמִאְו הָנהְי רָמָא םֶכיֵרְבְּד ילע יָקְזָחיפ
 ותְרמָשִמ ונְרַמְׁש יִּכ עצֿב-המו | םיִהְלֲא רבע אוש םֵּתְרַמֲאצ

 יםיִרָשַאְמּונָחְנַא הע :תֹואבְצ הָוהְייְֿפמ תונרָָונכלְה כו
 םיִדו] | ּּוטְקְמיַו םיִהלֵא ּנֲחָּב סג הָעְׁשְר שע נְבםִנ =
 עֶמְׁשִיַו הָוהְי בֵׁשְקִי והעְר"לֶא שיִא הָוהְי יִאְי רבְדִנ יזָאופ |

 :ומָש יֵבְׁשְחְלּו 'הָוהְי יִאְריְל רייִנְפָל ןֹוֵרְכז רפס בֵתְּכיֹ
 הָלְגס הֶׂשֹע יִנֲא רֶׁשֲא םֹויל תֹואָבִצ הָוהְי  רַמָא יל ּויָהְוז

 :ותא דַבֹעֶה ונְּב-לע שיא לָמחִי רְׁשֲאַּכ םהילע ִּתְלַמֲחְו
 אל רֶׁשֲאַל םיִהלֲא דבע ןיִּב יעׁשרל קיִּצ ןיְּבי םתיִאְרו םָּתְבַשְויא

 . וכ םיִדְזחלְכ ּויָהְו רָנַּתַּכ רעב אָּב םויַה הֵנִהיִּכפ

 אָּבַה םִויַה םָּתִא טֶהְלְו שק הָעְׁשְר הָשע-לֶכְ
 :ףְנָעְו שרש םֶהָל בע -אל רֶׁשֲא תֹואְבְצ הָוהְי ֹרַמֲא

 ָהיֶפָנְכְּב אַּפְרַמּו הָקְרְצ שָמָש יִמְש יִאְרִי םֶכָ הָחְרְזְופ
 :קברמ יֵלְנֲעְּכ .םָּתְשַפּו םֶתאַצִיִו

 םֶכיֵלְגַר תֹוֿפּכ תַחַּת רַּפֲא יָה םיִעְׁשְר םֶתֹוסֲעְוי
 ס  :תֹואָבִצ הָוהְי רַמָא הָשע יִנַא רֶׁשֲא םזיַּ

 ֹוָתֹוא יִתיְוצ שא ידבע הָשמ | תֶרות ּורָבְזְ
 :םיִמָּתְׁשִמּו םיָקֲח לֵאָרְׂשִײלְּכ-לע ּבְרֹחְב

 איִבְגַה הנלֲא תֶא םַכָל חלש יכנֲא הָגְה
 :אָרּוּנַהְו לֹודָנַה הָוהְי םֹוי אּוָּב יֵנפְל
 םָתֹובַא-לַע םיִנְּב בֵלְו םיִנְּב-לע תֹובָא"בָל ביִשַהְו

 ro add? | 13 dl? 4 tl ויִנָפַמ (תואבצ .הוהי al) | rg = 1? םיִרָׁשֲאְמ | |
 16° 6 radra (M3 vel תב | ל-ל 1 ויִאְריְל | < יִבְבַחְלּו שש *יַָחְבשְלּו | 7 2
 (קזקפ םַעָל קזס םויל) | 18 °° 364? | זָפ 56+ 16 6 בעי | כז >6 | 24 1? םָהיִנְּב



PSALM םילהת 

 םיִעָשְר תַצְעַּב ְךלָה אָלֹורְׁשֲא ׁשיִאָה יֵרְׁשֲאי1
 :בָׁשְ אל םיִצָל בֵׁשֹומְבּו דַמָע אל םיִאַטֲח ךְרֶדְבּו
 :הָלְְלו םָמֹוי הנָהנ ותְרותְבּו וצפה הוהְי תֿבֹותְּב םָאְו יב
 םִיָמ *גלפ-לע לָּתְׁש ? ץעְּכ הָיָה

 לובײאָל ּוהֲעְר עב ןתו\וירפ רשא
 :ַתיִלְצַי הֶׂשֲעַיײרֶׁשֲא לָכְ

 יםיִעְׁשְרָה ןְב7אָל
 :יַחּוְר ּונָפְדְּת"רִׁשַא ץמַּכדםַא יִּכ
 :םיקידצ תדעּב םיִאָּטַחְו טָּפְשִּמַּב םיִעָשְר ּומקידאְלְוןּב-לעפ

 :"דבאת םָׁשרּךֶרְָו םייצ יב הוה לוי"
 :קיִרהּונְהִי םיִּמִאְלּו םיוג ּושְנֶר הָמְלי

 דַחְיּודְסּוָנ םיִנְּוְרְ .ץראדיכלמ ו"ּובצְיַתי
 ;ּחיִשְמלַע הוהְילַע*

 :ומיתבע ּונָמִמ הָכיֶלְׁשַנְו ֹומיָתֹורְסֹומ"תֶא הָקְּתַנג
 :ֹומָל"געְלְי יָנֲֹא קָחָשְו םומשב בשוי+

 :ומלהבַי ֹונֹורֲחַבּו ּופַאְב ומילא רבי זָא
 :"יִשְדְקיִרַה ןויצדלע | "יְָלַמ יּתְכָמָנֹי יִנֲא

 יהְוהי קח לָא הָּרּפַסַאיל
  וּיִּתְדְלְי םויַה יֿנַא הָּתַא יִנּב יילֲא רֿפָאל
 + דן :"ץֶרָאיִסֶּפַא ךְתָּזְחַאְו דתלחנ םִיֹוְג הָנָּתֶאְו יֵּנַמַמ לאש

 NN Ps r, r mtr incert || 2 prpsְ'ב | 3 < ]6 17,8 | 4 * 6-ןַכ אל | ל 6
 +ץֶרָאָה ינְפִמ | 6 5 ₪ | * 1? דָּבַאְי | פ 2, ז קזקפ ּומֲהָי | 2 * קצצ ּוצֲעְָתִ

fit add || 3 Or dB | 4 16 MSS nim" | 6° 6A6 834 | ל כז ודעונ | °°  = 
 %0760100מצ 606\₪001 טח 00100 (? וּכְלַמ יִּתְכַסְנְ | < 6 1116 ושדק | 7 ** טק

PNW).6א6 66 ל-ל 61 (ש61 41 'מ  accent, sed frt add || ° prps ‘Rq8 || אמ * + vb 



2,9—5,2 PSALMI 909 | 

 :םְַּפַנְת רצוי יִלְכִּכ לֶזְרּב טֶבָשְּב םֶערֶתּפ
 :ץֶרָא יִטֶפְש ּורְסָּנַּה ּוליִּכָשַה םיִכְלִמ הָּתַעְויס

 ירַבוקְׁשניי* :הָדֲעְרְּב 7 הֶאְרִיּב הָנהְיְדתֶא ּוָדְבֲעיי

 וָּפא טַעְמַּכ רַעְבְודיִכ רד דָבאְווהגָאיו
 :וב יִסָחילָּכ יִרָשַא

 :ונְּב םולָשְבַאייִנּפִמ ּוחְרְבַּב דָוְדְל רָּמְזַמי
 :יִלָע םיִמָק םיּבַר :יִרָצ ּוּבְרדהַמ הוה
 :הָלְס 'םיהלאב *ול הָתָעּושְי ןיִא יֵׁשְפַנְל םיִרְמָא םיִּבַרּ

 :ישאר םיִרָמּו ידובְפ :יִדָעַּב ןגֶמ הָוהְי הָּתַאְוי
 :הָלָס ָשְדָק רָהְמ יגנעיו \ אָרְקִא הָוהְולֶא ילו

 :יִנָכְמְסַו הָוהְי יִּכ יִתציקַה הָנׁשיִאָו יִּתְבַכְׁש יִנֲאֿפ
 :יִלֲ ותש ביִבָס רָשַא םַע תֹובְברַמ אריאל

 יהל יִנָעיִשּוה ו הוה המלא

 תר םיִעָשְר יש = יַחְל יָת תהיי
 :הָלָפ ףֶתְכְרִב ָךְמעַלַע הָעּושיַה הָוהיל

 :דֶוְדְל רוָמְזִמ תֹוניִנָנְּב חֶצְנְמְלי 4
 :יִתְלַפְּת עמשּ יִנַּח יִלְּתְבִחְרה רֶצְּב יקדצ יֵהלֲאֹויִנֹנע יֵאְרָקְּב
 הל בֶזְכ ּוׁשְקבִּת קיָר ןּוֵכָהֲאָּ יהָמְלְכָל יִדּובְכ הָמדדַע שיאנג
 :ויִלֶא יִאְרְקְּב עַמְׁשְי הָוהְי יול דיָסָחֹי הוהְי יהָלָפַהיִּכ ּועְדוּצ

 :הָלָס ּומְדו םכְבַּכׁשמ-לע םֶכָבָבְָב ָּרָמֲא ואטחת-לַאו ֹזְגְר
 :הָוהְו-לֲא וחטְבל קדצדיחבז ּותְבִ

 :*הָוהְי יִנָּפ רוא ּוניֵלְע-יהְסַנ בוט ּונָאְרִייִמ םיִרָמִא םיִּבַרל
 :ּוּבָר םשוריתו םֶנְגְד תָעַמ בל החמש הָּתַתְנ

 יחַטְבְל דָרְבְל הָוהְי הָּתַאיְּכ ןשיאו הָבְָּשֶא ּּדַחִ םולְׁשְב
 :ינרישוק

 יָנביִׁשות | :דִוָדְל רֹוָמְזִמ תֹוליִחְּנַה-לֲא ַחַצנְמְלי 5
 יִגיִנַה הָניִּב .הוהיוהְניַאַה יֵרְמֲא

  cf Hie, sed fitםֶעְרִּת | זס 115 6 'שילָּכ | זצ 115 6 + ול 8 116 5 9
 |  3 0007/68 20ח0ומ | 12 °° apud Hie zescu bar; 65 00050006 6)06וליגו 41

S tuo || 4 frt dl | 8 == frt add | *עפ 3, 4 * >65; 8 אקז | 5 6 -- 0ד00  
 dl| Ps 4, 2 6 יִנֵנֲע | 3 = 6 הָמְל בל יִדְבַּכ A (vפסg0 סט) He 'כל יֵדָּבְבִנל |
 4 * mlt MSS לפה | % prb 1 יל הס cf 3122 | 5 63 > | | 7 * קזס אָשְנ

frrc 8 conjg | g ™ fit dl nba vel TTQ1 ,לMS(הָּסנ) | <  éonuerdon6  
 ְךְּרַבְל | Ps5s,r 6 TAs kAnpovouovong, AZ Hie תלֲחַנ.
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 וס םילהת 5,368

 יִהלאַג יִכְלַמ יֵעְוַׁש לוקְל הָביִׁשְקַה
 ילוק עַמְׁשִּת ירָקּב הוה לָלַּפְתֶא ילדי
 :יהָּפַצַאו ףל"ךרעא רָקְּב

 :עֶר ּךְרְנְי אָל הָּתָא עָשְר ץֶפָחדלִא אָלו יב
 יגיע דגל םיִלְלּוה ובית

 בז ירְכְד לכת יא ילַעפּכ תא
 :הָוהְיו בעָּתִי הָמְרִמּו םיִמְּדדשיִא

 תי אבא דס בָרְּב ינאו*
 ְֲחֶאְיְּב ףֶשְרְקלכיהדלַא הָוֲחְתְשִא
 יררוש ןעמל ְּךֵתָתְדצְב יִנּחְנּוהָנהְיַ
 :'ִךְכְרּד יגל ירשה

 תווה םֶּבְרְק הְנּוכְנ ּוהיפְּב ןיִא יִּבפ

 ןקיִלָמִי םָנושל  םָָּ חתר
 םֶהיִּתוְצְעְמִמ ּולְּפִי םיִהלֶא !םָמיִשאָהְיי
 :ךב ּורָמדיִּכ  ומַחיִּדַה םֶהיִעְשַּפ בֶרֶב

 נגרי םָלעְל דב יִסֹוֲח"לְכ הָמְׂשְר>

 מש יִבָהֲא |33 לע 'ומילע "סת
 :ּונָרְטָעַת ןוְר 'הָנִַכ יהוהְי קי ְךְרֶבְּת הָּתַאריִכי
 :דורל רֹוָמְזִמ תיֹניִמׁשַה-לע תֹוניִנְנְּב חֶצְנְמְלי 6

 :יִנָרְסִיִת ְךְתָמֲחַּב"לַאָ יִנֲחיִכֹות ֶפאְּבלא הָוהְיכ
 :ימצע לֲהְב יִּכ הָנהָי יִנָאְּפְר יִנֲא ללא יִּכ הָזהְי יִנָּגחּ
 :יִתְמדע הֶוהְי תאְו אמ הָלָהְבְ יִשְפִנְוי

 :ףּסח ןעמל ינפישומ :יִשפנ הָעַלַח הָוהְי הָבּושי
 :ְָל"הָדי ימ לואָשּב ףֶרְקַז תֶנָמַּב ןיִא כ"
 יִתָחְנַאְּבויִּתְעַגִל

 :הָפְמַא יִׂשְרע יתָעְמְַּב יִתָּשִמ הָלְיְְילְכְב הָחְשַא
 :יָרְרוצ"לֶבְּב יהָקְתָע יגיע סעֶבמ הָׁשְׁשֲע*
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9-8 PSALMI or 

 :יְִכְּב לוק הוהָי עָמָש-יִכ .ןֶָא ילַעַפָּכ יִנָממ רוסי
 :חֶקי יִתְלַפְּת הָהְי .יִתָּנִִּת הָוהְי עמָשי
 :ענָר ושבו ּובָשי .יִבְיְאְְּכ דאָמ ילָחְּבִיְו ושָבְיי

 :יִגיִמָיְְֶּב שֹוכ"יִרְבדילע הוהיִל רֶׁש-רֶׁשֲא דְנָל ןוינשי 7
 :יִנְליִַהְו יִפְרְלְּכִמ יִנָעיִשּוְה יִתיִסָח ָּךְּב יֵהלֲא הָוהְי
 :ליִצמ ןיאְו קרפ יֵׁשְפַנ הָיִרְּכ ףֶרֶטְיְַפ

 :יֵּפַכּב לְע-שיהסֲא תאָז יִתיִׂשֲע-םַא יַהלֶא הָוהְי
 :םקיר יָרְרוצ יהצלַחַאו עֶר *יִמְלש תְלַמָג םָאפ

 ַײח ץֶרֶאָל סמו גש שפנו ביזא "רי
 :ָתיֲִ :הָלָס ןְּבְׁשִי רַּפְעלויֵדובְבּו

 יטָּפְׁשִמ ייֵלֵא הָרּעְו יֵרְֹוצ תֹורְבעְּב אֵׂשָּנִה ךֿפַאְּבו הָוהְי הָמּוקז
 םימע ןיִדָי הָוהְי :הָבּוׁש םורָטַל ָהיִלָעְו ָךְבְבוְסֶּת םיִּמֲאָל תדעו
 :יִלָע יִּמְתְכּו יִקְְְּכ הָוהְ יִנָטָפֶשּפ

 קיִדַצ ןְנּוכְתּו םיִעָשְרּועַר אנ-יִרָמְנוס
 :קידצ םיקלֶא = תויְלכ תובל יןחבּ

 :בלייִרְׁש עושומ .םיָהלֲא-לע יֵּננֲמוצ
 :םֹוו"לְכְּב םעז לַא) קיִּדְצ טפוש םיָהֹלֲא>
 :ָהָנִגוכיו ְּךרד ּתְׁשִק שולי וברח בּושי אלא

 לִי םיקללל ויֶצִח תֶומילּכ ןיכה דלי
 :רָקָׁש דַָיְו לֶמַע הָרָהְו ןֶוָאְדלְּבַחְי הגה

 :לֲעַפַי תַתְׁשִּב לפיו ּוהָרַּפֲחִיַו הָרָּכ רובי
 :דֶרְו קמח ּוָדָק לַעְו ּוָׁשֹאֹרְב ּוָלָמְעובּוׁשְייז
 :ןוָלְע הָהידםש הראו וקְְּכ הָוהְי הָואי*
 :דְודֶל רֹוָמְזִמ תיִּתְנַה-לע ַחַצַנְמלי 8

 ץֶראָהלֶכְּב ְּךֶמׁש ריִנַא-הָמ ּונינדא הָוהְיי
 1 :םִיָמְׁשַה-לַע וה הָנִּת רָשַא

 הג
rr prb dl (c }) | Ps 7, r GAEO Hie wD cf 28 21,2185 | 3 6 p ןיֵא | 
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 2 | םילהת 9,15—8,3

 ְיָרְרּוצ ןעֶמְל זע ּתְדּפִי םיִקגְיְו וםיִלְלוְע יֵּפִמ
 | :הָּתְנְנוכ] :םֶקְנְתַמּו ביוא תיִּבָשַהְל

 | רשא םיִּבָכִכְו חַרָי ְיָתעְּבְצָא השעמ ּךיִמָש הָאְרֶאדיִכ
 :ּונְדְקְפת יִּכ םרֲאןְבּו ּוָרְּכְזַתִדיִּכ ׁשֹונָא-הָמפ

 :ּוהָרטֲעַּת רָדָהְו דֹובָכְו םיָהלֲאַמ טעֶמ הָרְּסַחְּתו
 :וילגריתַחת הָּתַׁש 5 ריד יִשעַמְּב והָליִשְמְתז
 ירש תֹומֲהְב גו םֶלֶכ יפלו הצי
 :םימָי תוְחְרֶא רבע םִיַה יִנְדּו םימש רַפִצפ

 :ץֶרֶאָהלֶכּב מש ריִּרַאזהָמ ּונָיְנדַא הוה
 :דְוָדְל רֹומְזִמ בל תּומד לע ַחְצִנְמְלי 9
 :ךיִתואְלּפְנְלָּכ הָרֶּפסַא יִּבְללְכְּב הָוהְי הָדֹוא* (א)

 :ןוילע ּךֶמָש הָרְמזא ּךַב הָצלָעַאה הָחְמְשאי =
 :ְנָפמ ובאו ולָשְכְ רָחֶא יִביואבּושְבי (ב

 :קֶדָצ טפּוש אָסְכְל ָּתְבשָי יִניִדְו יִטָּפְׁשִמ ָתיִשָעְדיִכי
 :דַעְו םלּועל תיחַמ םַמְׁש עשר ָתְדַּבא םיוָנ רע 0

 יםְרְכְז דָבָא יִּתְשַתְ לםירעְו חַצְנְל יתֹובְרִח ּומָּתו ביואָהל
 :ואָסָּכ טפְׁשִמל ןנוּכ .בשי םלעל הוה : :יהָּמַה ₪

 :םיִרָשיִמּב יםיִּמאְל ןיִדָי קֶדְצְּ לבת טָפָשָי אּוהְופ
 :הָרָצַּב תֹוּתְעל בנש דל ֿנשמ הֹוהְי יהיו 0)

 :הוהְי ףישרד תָבזעדאל יִּכ ְּךַמָׁש יעדי ְּךְב ּוְחָׁטְבִיְוִיי
 :ויתולילע םיִמַעַב ּודיִגַה ןויצ בשי הוה רמז? 0

 :םיגָע תקעצ חכָשאְל רכז םָתֹוא םיִמָד שרי
 :תֶוָמְדירְעשמ יִמָמּוְרְמ 'יִאְנֶשִמ ייִנַע הַאְרוהָוהְי ייִנגְנֲחיצ ₪

 | ְֲּתְעּוׁשיִּב הָליֹנֲא ןויצרתב יִרעָשְּב ףיתלַהְּת"לְּכ הָרָפִסַא ןעַמְלי5
 4 סז 66 ישעמ || 7 6 MSS הֵׂשֲעַמְּב | 8 :7א5S הנאצ | 9 Hֹe םִיָמ|

Ps g,r = sim לג Hie; mlt MSS ןבל .תומלע 00% סגןגוט0 ₪6, 6 טח6ק דשצ 

  | 6 frt dl; stichןבל תּומְלע (לע)  AOאקטס(שע 700 0100 = ןבל *תֹומלע-לע, =

_ prb exc || 7 * 6MSS et 6S nian, ‘E8p® apgwe || ° prps DW || © compl 
MSS RW) | % totus vs crrp; 1 frt DW :..... תֹוברָחְל בִיֹואָה ּומְּד 

  vel sim vbקז ודְבַא * | ) )cf Jer 25,9; Ps 74,3:םָלּועְל םרכז דבא , . . . תשתנ |
exc; trsp + cf S | 8 frt dl; al c vs 7 conjg | g °° IMS S$ םיִּמָאְלּו | Io Var 
an | rr ftdl | r3 K DJע, Q םיִוָנַע | 14 * compl MSS יִנָנח | ? prps 
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2 PSALMI 913 

 :םָלנַר הְָָלִנ ּונָמְמ ּו"תְׁשָרְּבי ּוׂשְע תַחְׁשְּב םִיְג עְבָמי ₪
 :הָלָמ ןונְגַה עֶׁשְר יׁשְקונ יויפּב לֵעָפְּבי הֵׂשָע טְּׁשִמ הָוהְי ו עדוְנז

 :"םיִהְלֶא יִחְכָש םִיֹוג"לַּכ יהָלּוֲאְׁשִל םיִעָׁשְר ּובּוׁשיי 0
 :ידעָל דבאת יםיִנע תוקת ןיְבֶא תַכְׁשי חצנָכ אָל יי (כ)

 :ךיִנֶפלַע םֹג ּומְפָׁשִו ׁשֹונֲא זָעְנילא הָוהְי הָמּוקי
 :הָלַס הָטַה שונָא 'םיוג ועדי םֶהָל יהְרֹומוהְוהְי הָתיִש

 :הָרָעְּב תּתַעָל 'םיִלְעַת 'קִחְרּב דָמַעַת הָוהְי הָמְליי 10 ₪
 :'ּובָשָח וז תֹוָמזְמִּבווׂשְפָּתִי .יִנָע קֶלְדי עָשְר תֶואַנְּבי
 "דרב "עצב ֹוׁשְפַנ תואת"-לע עשר ילָלֲהיַכ

 :ויָתְומְזְמלָּכ םיִּהלֶא ןיא שרד ופָא 'ּהַבְנַּכ עַשְר+ :"הָוהְי ץֶאּ
 ודְְּגִמ ךיֵטָפְׁשִמ םֹוָרְמ תַע- לָכְּבּו וכד *ּוליַח 5

 טומָאה לב וּבֶלַּב רָמָא5 :םֶהָּב ַחיֵפי ריִרְרוצלָּ
 :ערבדאל רֶׁשֲא ₪ רֶדְל

 :ןואְו לָמַע ונושל תחת .'ְִהו 'תּומְרַמּו אָלָ' והיפה
 יהָכָלִחְל .ויָניע יִקָנ 'נְנַהְי םיִרְּתְסּמַּב יםיִרְצֲח בֶראְמְּבי בשל
 נצ

 Fad ls“ י ַחֵׁשְי *הָבְדויפ
 :יחַצְנְל הֶאְר"לַּב ויָנֿפ ריִּתְסַה לא | חכש ובל רַמָאנ

 :לםיינע חּכׁשִּת- לַא ּףְדי אשנ לא הוהְי הַמּוקי (ק)

  | 18° ft voםִּתְׁשִרְּב | 17 ** קצקפ ֹויַּפַכַּב | ל1 6 טופ שקונ sקצק = 16
exc || » stich exc;?v 21 huc trsp || 1g °K DlJy, Q Dy | ל ₪ 1] 
2: * 9MSS ;אָרֹומ; 63 הָרֹומ ft הָרַמְש (141,3) | * 8% 61 | 25 10, ד * 25 זס 

= 6 6 et 4MSS 6 Ps 9 conjg || * 6 pin | > 1 ַםלעְתִתַי | 2 * | ֹוׂשָּפְת [ 
 בָשֶח | 3 * 65 לַלֶה | ל 5 1 עצב ושפנ ותָוַאִּת | < 63 ףרּב | חק: 1 ₪ 5
  | 5° pc MSS 6S 19D); ftּהָבְְּב  4—Io crrp | ® compl MSSגץ 4 | 6 6
  7ַתיִלְצַי | א ּוּכְרַּ 0 ֹיָכָרְד | 6 קזק בֵׁשֲא, 1 יֵרְׁשֲא; 6 רַׁשֲא aחזe ץ 1
habet | 7 = ft dl | °° prps תומרמ ואְלְמ | < דג ךּותו | 8 * קמ 

 הָכלֹח ג ra) SEמֿח חַצְרי חצר | ל 6 116 גרַהל || < pז ףְליַחְל; 1 6 (ז6
  cf 37, 32 (6 arogAérovay) | g ° fit dl | bb frt alיפי n cf ro || 4 prpsלך
 - vel 97] cf AZ BAaceeig, Hie ef conא הָכְדְו *  d | roֹוכֵׁשָמְּב  veוּתְׁשְרְב 5

jfractus, Q ְִהָכ 6 8 016 06060 | b G ev TW alvTdv karakupieD- 

 [  8/0081טסו = ֹומָצֲעְּב || = קזס םיִאָּכ ליַח; 1 םיִאָכֹלח 4 הָכֹלח 8, עס! ם(י)א
rr frt post לֶא trsp || 12 ° 68 ;יא prps ,ד (= הָשָּפְ) אָשִּת לַא | ל א םייָנָע 
 םיִוָנַע; קזמ טמ 6א6. 00

idייותְׁשְרְב  
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 14 םילהת 16

 ׁשְרְדִת אָל ּוּבְלַּב רֶמָא .םיִהלֲאעְׁשְר ץַאָנו הָמ"לַעי
 יְּב תֶתְל ֿטיִּבַת וסֲעַכָו לַמְעּוהָּתַא-ייכ הָתֶאָרצ 0

 :ירזוע ָתיִיָהֹוהָּתַא 'םּותי יהָכָלַח בעי ךיִלָע
 :יאָצְמְּת-לב עְׁשְר"יׁשורְדִת יעֶרָו עֶׁשְר עוֶרָז רבָׁשי ש |

 :וָצְרַאְמ םיוג ּוָרָבֲא רַעְו םֹוע ךֶלֶמ הָוהְיַפ
 ְָנְזָא ביִׁשָקת יכל ןיִכְּת| הָוהְי ָתְעַמְׁש 'םיִנְנְע תנאי (ת)

 :ץֶרָאָהמ ׁשֹונַא ץרעל דֹוֲע ףיסוידלּב ךֶרְנ םּותָי טָפְשְל
 דול יֵחצַנְמַלי 1

 :רופצ *םֶכְרַה 'ודונ יִשְפֶַל ּוָרְמאִּת יא יִתיִסֲחֹוהוהיֵּב
 רָתָי-לַע םֵח ּונְנּוכ תֶׁשָק ןוכְרְדִי םיִעָשְרַה הגה יִּכ

 :בֶליִרְׁשְיְל לַפא-ֹומְּב תֹוָריִל

 :לֲעְפ"הַמ קידצ ןּוָסַרֲהַי תֹותָׁשַה יִּכ
 ה םִיָמָׁשִּב הָוהְי 42 ליב הוי

 :ושְפַנ הנ סָמָח בקאו | יעשו ןח קי הוה
 - תָנְמ תּופָעְלַז תּוָרָו 'תיִרְפְגְו שא יםיחפ םיִעָשְרְלַע רֶמְמִי
 :םֶסּוּכ|  ּומְוָפ ּוזחְי רֶשָנ בָהֶא תֹוקְדִצ הָוהְי קיִדצְיכז

 :דִוְדְל רוָמְזִמ תיִניִמְשַה-לַע חַצִנַמלי 2
 :םֶדָא יֵנְּבִמ םיִנּומָא יופפ"יִּכ *דיסַח רַמָנדיִּכ הָוהְי הָעיִׁשֹוה

 :ּורבדו בֶלָו בָלְּ תוקלח תַפְׂש ּוהער-תֶא ׁשיִא רְּבַואְוׁש

 תל תָרֵּבדְמ ושל .תְּלֲח יתְפְׂש"לכ הָוהְי תרי
 :ּונָל ןוְרָא יִמ ּונָּתִא ּוניִתַפָש ריִּבְננ ּונֵנְׂשְלְלוּורְמָא ראפ
 | הוהְי רמאי םּקֶא הָּתַע םיִנויָבָא תֶקְנָאַמ םִיָנֲע רשמ6

 i יול יפי עשוב תיִשֶא
cf 8° | d prps DIN!| c a conjg;68 ֶךִדִיִּב | ©  fit dl | ? compl MSSן 14 °  

prpsׁשֶרְדְּת | ° - Hie |» Var Q15 5 פס , 6 6  | frta eto trsp || ° ft lily _ 
1 | ִ   érowuaciavל 6 דש | עַנָי | 17 * 2MSS Dלyוֹל cf AE || 16 1oMSS 6 Dאָצָמ

 | זז, * 6 -רומְזִמ  6000106 atrwv; prb subst latet | 18 8% 61 | 8ן דף6

 = ח | 2 6 B6Aעפ ומָּכ רַה צ₪ ָּכ םיִרֶה < |  Q et compl MSS Vrs ‘Tilל א ודּונ, |

  | 4 655 % -- 6% 0 mévnra, GF2p Lond Sh eig tiv oikouuévnv, frtםיִצְח |
 יַמֲחַּפ  v1ו דֶלָחְל | 5 6 עֶׁשְרְו קיִּדַצ ןַחְבי | 6 = £ 40ק0אט<, 1 םַחַּפ

c ׁשֶא conjg || ° ft dl, cf Gn-1924 || Ps 12, 2 * prps דה | ° prps ּוסְּפֶא;נ 
pc MSS 1B || 3 compl MSS b§, 6 rpéc | 5 6 tiv tAdccov hudv = 3:ג  
[ prps וננשל sine 7 | 6° 6 roppnciddouat év avrg, 5 60006, 5 aperte; 

 ו
4 

8‘ 

 prps ול עיפוא.
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1-7 PSALMI 915 

 קֵקְזְמ 'ץֵרָאָל ליִלעַּבי ףּורָצ ףָמְּכ תֹורֹהְט תֹוָרְמַא הָוהְי יתֹוָרְמָא
 ביִבָספ :'םָכועְל וז רודה ּוגְָּת יםָרָמְׁשִּת הָוהְ-הָּתַא* :םיָתְעְבַׁש
 | :םָרֶא ינְבָל תֶלָז םֶרָּכ ןּכְלַהְתִי םיִעָשְר
 :דֶוְדְל רּוָמְזִמ חֶצְנֶמלי 8

 :יֵָמִמ ְףיִנְפ"תֶא ריִּתְסַת הָנָא-רע חצְ יִנחְּכְשִּת הֶָהְי הָנָאדדַעְי
 יםמוי יִבָכְלַּב ןוגָי יִשְפִנְּב יתוצע תיׁשֲא הָנֲא-רע

 :יִלָע יֵבְיִא םוָרָי הָנָא-רַ
 :יתָוָמַה ןׁשיִאָּפ יֹניֵע הָריֵאָה .יָהלֶא הָוהְי יִנגע הָמיְּבַה
 :טֹומָא יָּכ ּוליִגָי יִרָצ ויִּתְלְכְ יֵכְיֲא רמי

 ֶתָעּושיּב יּבל לג יִּתְחַבְךדסְַּבויִנַאופ
 :יָלְע לָמָנ יִּכ הנהיל הָריִשֶפ
 דל נמלי 4

 םיִהלֲא ןיִא בלב לָבָנ רָמָא
 :בֹוִמהֵׂשְע ןיִא .יהָליִלע ּוביִעְתֶהי ּותיִחָשָה
 םֶרא"יִנְּב-לַע ףיִקְשה םִיַמָשַמ הוה

 :םיִקְלֶא-תֶא שרד ליֶּכָשַמ שיַה תֹואְרָל

 בֹוָט-הֵׂשְע יא 'ּותָלֲאָג ןְָחַי רֶס לּכַה
 :דָחֶא םֶג ןיַא
 :"ּואָרְק אל 'הֶנהְי יםֶחָל ּולְכָא" מע יִלָכָא נָא ילֲעפילְּכ "ועֶדי אָלֲה
 | :קידצ רוחב .םיִהלֶאדיכ ידַחָפ ּודֲחּפוםְׁש
 :'ּוהְסְחַמ הָוהְי' יִכ "ּושיִבְת ינָעְתַצְע<

 מע תּובָש הָוהְי בּושְּב לֶאְרְשַי תֶעּושי ןויִצמ ןֶתְימ
 | :לֶאָרְׂשִי חַמְָשַי בֶקעַי לג

7 * Var” niאָמַר || ° prb crrp; prps yin || 8° pc MSS 6 Hie smn 
 ּונְרְצִת, 5 :ששא מפ | = 6 םלֹועְלּו; קז ביבס םלועל וז קזקפ ללוח  ::M5ל

 םרכ  proתל; = udpncag Sexta éEoveévncacג 6 2r0תולז; ! | g :M5ֹביִבָּפִמ
pc MSS D:בר; pro nb Dכר 'E8p* xapu ZoAaw(8) ז'= Dp | Ps13,3°prbl 

 aA@ש a\א +  || 6 6הָנָשיִא מָו ft recte || 4 = prps nֵתֹובָצֲע | ל 6* 4 8% + הָליָלְ
TW Ovéuari kupiou rod Uyicrov cf 7,18 | PsI4,1°° 53,2 לְוֲע ןביִעְתַהְו ] 

 | םיִהְלֶא | 3 * 534 גס | ל ג15 ן חֶלָאָנ | 4 * 4155 62 116 8 ּועְדִי 533 2
  | 5 5הוהי םחל ולכא ! veםֹוחָל לוכָא  veקזקפ םחל לֹוכָא = || 53,5 > *

 | ; c v 6 conםיִהֹלֲא | * קזק ּואַרְי | 5 * 6 ₪ 53,6+- דַחָפ הָיָהְאל || ל 536 רֵוַפ
 הָתשיִבָה ךנח תומצע; קצקs ּוׁשיְבֹה יִנֲע תַצֲעַמ | * 536 םיָהלֲא 53,6 ** 6

 = םֶסֶאְמ | 7 537 תֹועְׁשע
588* 



 < = מפ
| 

 “16 | םילהת 1[ 1

 דָוְדְל רומָזְמז 5
 :ףשדק רֶהְּב ןכשי"ימ 'ִּלָהֶאּב רוני הָוהְי
 בבל תֶמֲא רבדו .קדצ לעפו םיִ םיִמָּת ךלוה*

 ֹונְׂשָל- לעו לגךדאל 0

 :וֶבְרְקְלַע אָשְנאָל הָּפְרֶחְו הָעְר והעְרל הָשָעְאְל
 דָּבַכְי הָוהְי יִאְריתֶאְו יסָאְמָנ ויָניִעְּבּו הָזְבִנ
 ּךָשְנְּב ןֶתָנְאְלו פס :רָמָי אל יערה עֶבְשְנ
 חקל אל ילָנלע דַחָשו
 :םלּועל טומי אל הָלֲא הֶׂשע

 דָוָדְל םָּתְכמי 6
 -לַּב יִתָבּוט הָּתִא 'ינֹרֲא הָוהיִל יִּתְרַמֲא* :ִּךַב יִתיִסָחְיִּכ לַא יִנָרְמש
 ינְּבְרי4ּ :"םֶביִצָפָחָּ ייִריִּדַאְו הֶמַה ץֶרָאְּבְרֶשַא םיִשודקלג ;ּיִלָע
 רֶהָמ רֶחֶא" םֶתובְצַע

 :יִתָפְשלַע םֶּתומָשדתֶא אָשֶאדלַבּו םָּדִמ םֶהיִּכְסִ ךיֵּסֲא-לַּב
 :יִלרּונ ךיַמּוּת הָּתִא יִסוכְו יקְלֶחתנמ הֹוהְיפ

 יִלָע הָרפְׁש לֲחֹנףא םיִמיְִַּב ילו םיִלְבח
 :יֶתויִלָכ יִנּורְּפַי תולילףא יִנָצָעְי רשא הָוהְי תֶא ךרֶבִא
 :טֹומָאדלַּב יֵניִמיֵמ יִּכ דיִמָת יֵּדנָנִל הָנהְי יִתיּוש

 :חַטְב גל ןכָשי ישב יו לגו יב יחַמְׂש ובל
 :תַתְׁש תֹואְרְל ךיֶליִסֲח ןּתתיאְל לאל יֵׁשְפנ בזעַת-אלו יָּכוס

 ףךינְפיתֶא תֹוחָמַש עֿׂש םייה חרָא יֵנֲיִדֹוְתיי
 | :חַּצָג ָךְניִמיִּב תּוָמַעְנ

 | והָמְרַמ יֵתפְׂשְ דְוָרְל הָלֹפְּתי 7
 אָ יִתְלַפִת הָניזֲאַה יִתְנַר הָביֵׁשָקַה קדַצו הְיהְי הַעָמַׁש

frt l substיִמּ | 3  FAsיִלָהאְּב | ל 46155 3  sa Mss615  
 17 6 דסטמפ6ט6ןג6ע06 = עַרַמ vel sim; prb 166%6 | ל 6 ד0 ח\0(0ע 00700 =

 .* 5 (עַרָהְלְ | Ps 16, 2 * nonn MSS ִּתרמָא vel AQ ut recte 6S Hie || * ינדא
cf ad v3 |ךיֶרֲעְלְּב לב;  frt dl | © X Hie Z xox sie fe, prpsהוהיל  vel 

Toig &v Th yl abrod9* 6ץ(0ו6 MSS ‘NTN sine | | Pv 3 crrp; 6 roig3  

 eSauuddrwoev rdvra Td SeAuato abrod év avroic = NYרNI רשא םישודקל

 םב ֹוצְּפָח לכ ריִדֲאָה המה; קזק ק:ס ךילע-לב ₪ + 3 רֶשַא םיִשדְק-לָּכ לַעיְלְּב
 םֶב וצְפַח םֶלָּ םיִרְַּאְ הַּמַה ּורָחַּב | 4 53ּוּבְרַי | °> prמ crצק; קצקs . . . םיִרַחַא,
 a ּוריִמַה | 5 ק:ל 1ְּךַמות, a1 ףיסות | 6 3 יִתְלֲחַנ | 9 * 1155 חַמַשַי | ל יִדְבְּכְ
 cf76 | זס % ףיִריסח, 0, ו 3155 עפ ףְריִסַח | זז 0 עַבָש | 5 זק, 6

 סואסוססטטמ6 ןגסט, ₪ 1116 קדצ.

Ends 



17,2—18,4 PSALMI ו 917 

 ....ןי*

 -% אצְמּתְ לב נתת .הָליַ םדמפוימל הוחל
 ייִּתְרַמְש יִנַא ףיִתָּפָש רֶבְדְּב םֶדָא תֹוָלֲעָפלּ :'יפ"רָבעהלָּב
 :יָמֲעַפ ּוטֹוָמְנ"לַּב ךיִתּולָנעַמְּב ירּוׁשֲא מת :ץֶרפ תוחְרֶא

 :יִתָרְמֲא עַמְׁש יל ְּךְנְזָאדטַה  לֶא ינגעְתדיכ ףיִתאְרְקיִנַא
 ְְגיִמיִּב םיִמָמֹוקְתִמִמ 'םיפוח עישומ ךיִדְסַח "הָלְפַהז
 :יִנריִּתְסִת ְּךיֿפנְכ לצְּב ןיעדתב ןושיִאְּכ יִנְרְמְש
 :יִלָע ופיקו שָפָנַב יִבְיִא .ינוףש וז םיִעָשְר ינָּפַמ
 :תּואְנְב ּוָרְּבִּד ומיִּפ ּוָרְנָס ֹומָבְלָח
 :ץֶרָאְּב תוטְגְל ּותיש> םֶהיִניַע ינּוְבְבְס הָּתַע יּונרָשָאיי
 :םיִרְּתְסְמְּב בָשי ריִפָכְכְ ףֶרָטל ףוסְָכְי הָיְרַאְּכ ֹוניָמְּדִ>
 :ףּבְרח עשרמישפב הָטְלִּפּוהַעיִרְכַה ויִנָפ המק הָוהְי המק

 יםייחב םֶקְלָח דָלָחִמ םיִתְמָמ הָהְלְְי םיִתָממיי
 נה םרְתי ּוחיִַהְו םיִנְב ועְּבְשי םֶנֲטֹב יאָּלמְּת ל נפו

 הָריִשַה ורבה תא ; רש דול הוה דבעל הצנמלו 18
 רַמאינ> :לּואָש דימו ויטה ףֶּכַמ ותוא הזהִי-ליִצה וטוב תַאְּזַה

 :"יִקְזִח הָנהְי ָךֶמָחְרֶא
 וּב"הַסָחֶא יִרּוָצ ילא "יִטְלַפְמּו יִתְוְצִמּו יעָלֵס והָנהְי
 :"יִבָנָשִמ יעָשי ןֶרְְ יִּגִנֶמ
 ןי: + * :עָשא יִבְיאִהְִמּו הָוהְי אָרְקֶא לֶלֶהְמ

2/6/01 6000000 pov || 6ב 51 6 65 116 8 יִתַמְז צ6 יִתַמְז 6 פק 8606מ |[ 

  velצ61] יִּתְרַמשָנ | * קזפ ₪1, 1 ףיִתוצֶמ , | 4 ° trsp + cf 25 18,12ל כצט 6וזק
tale quid | 5 ₪ 1 ּוכְמַּת צ6  ירושא ָךַמָּמ | 7 * mt Mss אַלָפַה | < 6 
rode éAritovrac éri dé | 10 prps ובל בֶלַח || צד * mlt MSS ניִרְׁשַא 1MS 

  6(יִנּורשָא),  3 laudaverunt meינודשא),  6* exBaAdvreg pe (aramינורשא,
incedentes adversum me (id); prps ‘HW. | ל 863 11: 1666 יִָנובָבְסה 0 
et mlt MSS 6 6ּונּובָבְס | 12 6 טח606\6צ ןג = ‘JT; prps וניִמד CviII conjg | 

13 prb c v 14 conjg | 14 *%* ₪; (3גז* םיִתָמִמ/) +-קזס םיִתְמְמי 6 6 

 ד60עףא6דשע 6 $ A amdא0סשצ (1 6<קשצ = יִתָמַמ) 66 6ח6 6)(ץךשש (516 62 חאפ)
bis (= DnB), Hie a viris ... gui mortui sunt; pro םֶקְלָח 6S םֶקלַח | ל א 

 | 22,ז ףָּבָמּו . | Ps 18, r compl MSS c 25דיפ 0 ףנופצו | < 8 אָלָמִ
 ? sed frt dl | °? dl (vel dl(קצקפ ףךמַמרַא) | 3 * 5 283-יל 25 > ==
 . cf 25יִנעשת סָמָחַמ יָסּונָמּו  et insיננמ

. 



 158 םילהת 26—18,5

 :יִנּותַעַבִי לעיָלְב יִלֲחנְו "תֶוָמְ"יִלְבֶח יִנּוָפְּפַא
 :תָוָמ ישקומ ינּומְְק ינּובְבְס לאש יֵלְבֲחֿ

 עּוׁשֲא יהלֲא-לָאְו הוה אָרָקֲאויל- רַצַּבל
 :ול]  :וינְזָאְב את \'וינפל יִתַעוש%  ילוק ולכיהִמ 'עָמְשי

 הָרְחדיִּ ושעת וגר 'םיִרָ קבב ץֶרָָה שער ישַעְנתַול
 :ּונָממ ּוְרַעְּב םיִלָחַג לכאת ויִּפְמשֶאְו ּפַאְּבוָשֶע הָלָעַ
 :ויָלְנַר תַחֶּת לָפְרַעַו דריו םיִמָש טיויס
 :ַחּוְרדיִפְנְּכלַע אָדינ ףעיַו בּורְּכְדלַע בָּכְריַויי
 :יםיִקָהְׁש 'יֵבֲע םִיַמייתכְׁשָח ֹותְּס ויָתֹוביִבְס ורְתְסיו ְךֶׁשֹ יתֶׁש 12
 :ׁשֲאדיילחגְ דרב ּוָרְבֲע ויֵבְעי יְָּנָנ ּהָנִמי
 :*שֶאדיִלַחְגְו דָרָב ולק ןתי ןוילעו הוה 'יםִיַמְׁשִּב יםַעְרְינ +
 :"םָמָהִיַו בר םיִקָרְבּוי םציפיו יויִצֲח תָלָׁשופ
 לבה תֹוָדְסֹומ "ולָנַו יםומיֵקיִפַאוּואָרוי6

 פא ן חור תמש הָוהְי יָּדְתָרַענִמ
 :םיִּבַר םִיָמִמ יִנׁשמַי יִנֲחָּקִי םֹורָּמִמ חְלֶשיוז

 :יִנָמִמ ּוצְמאיַּכ 'יֵאְנְשִמֿו זע ייביאמ יב
 :יל - הָוהְייַהְיַ .ידיא םֹוָיְב נמק

2 

 Xx ביש 2 - - הוה וול

 - ריאהאל ויק נימי
 :ינועמ לָמִּתְשֶאְו מע םיִמָת יִהָאְוי
 :ויניע דַגְָנְל ידי רֶבָּכ יקְדְצְכ יִל הָנהְידבָשיַו5

 :םמַתִּת םיִמָּת רבָג-םע דָּסַחְתִּת דיִסָחד םע6

 5 * lc 25,יֵרְּבִׁשִמ | ל 25%" םִיַמ || < 25 886 |] | 6 25 יִנְּבַס | 7 * 25 עמשיו |
 b dl cf 2S | 8 ג 250 שעָּגִתִיַו | >- 5 25 םיִמָשה תודְסּומ | זז 10155 25 אָריַו
 1 4 | זכ * 66 25 תשיו | ** 6 | * > 25 | % 25 תוּכְס,;1 ₪ | * 5 תרשח |
 '1 ₪ יִבַע 6( 2 || ד = 25 יִלָחְג ורעב; ₪6 01 ויבע (6 116 םיִבַע) | 14 * 5
 sine ו ל תסממ 1155 6 'שמ, 25 שמ ו 66 1 6 6 25 || 15 * 25 םיִּצָח | ל 5
 קֶרָּב, 1 קֶרָּב קרבינ 6 25% (אס\ טדקסוץ6ט 60100 ח\ש) 61 25 144,6 || © 259 םה יו |
 16 * 25 םֶי | * 25 sine ] || .* 25 תַרָעְנַּב || % 25 1פַא || 18 * 656 6 יביאמ |
 לוכ25 | :פל>25 | 20 = 1c 25 יִתֹא בָחְרַמֹל אַציו | גז * 25 יִתְקַדַצְּ
 16 25 || ל 2555 5650 (דבָּב) 1 ₪ ₪ 25 | 23 "* 25 הָּפֶמִמ רּוסָא, 2

frt add.הָרּמַּתְׁשֲאְו | 26 5 רוב,  muמ'4 || 24 25 prיֵּנמ ?) רּוסָת; 1  



18,27—46 PSALMI 919 

 :ילָתַּפְתִּת ׁשֵקַע-םעְו יררְִּתִּת רֶבָנ"םֲעל
 :ליְִּׁשַּת יתֹוָמְר םִיניִעְי עיׁשֹות יָנָעע הָּתֲאיכ
 :יִּכָשָח הינו 'יהלָא | יהָוהְי יֶרֵנ ריִאָת" הָתֲאדיכפ
 :רּושדגלדא יהלאבו דודג ץֶרֶא ב"כ

 הָפּורְצ הָוהְי"תַרְמֲא וָּכְרַּד םיִמָּת לֵאָהּצ -
 :ֹוְּב יםיִפֹוחַה ולָכָלי אוה ןְגָמ"

 וניהל 'יִתְלּוז רּוצדיִמּו הָנהְי יִדְעְלַּבִמ "הול יִמ יב
 :יִכְרּד םיִמָּת תו ליָח יינֵרְזַאָמַה לאה
 :יַנֵיִמֲעֶי יֵתֹמְּב לעָו תֹולָּכ יִלְנַר הֶּגשְמְי
 :יָתֹעּורְז "הֶשּוחְנ-תָשְק יהָתַחְגְו הָמָחְלִמל יִדָי דָמַלְמ
 :ינּבְִת 'ְָתְְגַעְו ינְרְעְסִת ְניִמי יעשו ןגמ ילְרָּתְתַוא
 :יִלְסְִק ַּעָמ אָלְו יֵּתְחַת יָרֲעַצ ביִחְרַּתֹז
 םָתֹולּכ"ֲע בּוׁשָא-אָלְו םֶניִׂשֲאָו יֵבֹוֲא ףחְרֶא
 :יכְגַר תַחּת ולפי 'םּוק ּולְכְידאלְו םַצָחְמָאי
 :יִתְחּת יֵמק עיְכַּת הָמְחְלּמַל לִיַח יִנְרדַאְתפ
 :יםֶתיִמְצִא יִאְנָשְמּו ףֶרָע יִל הָּתָתָנ יפו
 :םֶנֶע אָלְו הוהידלע עישומ ןיִאְו עושי
 :'םקירא תוצּוח טיִמְּכ יִחּוְריִנְּפלע רֶפְעְּ םקָחְשָאְו

 לםע יִביִרָמ "ַנָטְלַּפְּתִ
 :יִנּודְבַעְי יּתְעְדִיאְל םַע םיּג ׁשֹאָרְל יִנָמיִשּת
 :יל"יּוׁשֲחַכְי רֶכַּנינְּב יל ּועְמְׁשִי ןֶוָא יעמשל5
 :יםָהיֵתֹרָנְסִִמ יּנְרְחיָו יולְּבי רָכֵנרינְּבפ

 27 * 25 רֶבָּתִּת; 8+ 1 רֵּבַנְתִּת רֹוּבִּג םעְו || * 25 לָּפַתַּת | 28 = 255 יִניִעְ
 םיִמָרלְע 6 6 25%" םיִמָר יִניִעְו | 2 = ו ריִאָת 6 25 vel הוהי; זק , | ל 5
 הֹוהיַו | 30 = קזל 1 רֵדָג ץרָא cf 259% 60200690 (= רָדָּ) | 31 * ? צפ
 nonn exc || °° 17? Dֹוחַל | 32 * ] 6 25 לֶא || * 25 יִדַעְלַּבִמ | 33 * 25 יִזּועָמ |
 > 25 רֶתִיַו | 34 16 6 2553 116 תמָּב | 35 * 25 115 תַחְנְו (6[ 365 116)

c 25 |6 256 יֵעְׁשְי 38 עֶׁשָי | ל 61 M6 שט (הָּתַתָנ) | * >25%5 | 36 =  
 6 25 2554556 ףתנעו 608 ףתונע (raוס()(a), קזקצ ךְתָרְוע (צe! ךֶתָנַצ) ₪

 יִנָפַכְת | 5 9 יִנֵרוּ איה, :ג5 ¢ 6 חַצָנָל | 38 25 םִדיִמְׁשַאְו | 39 * 25+ םֵּכַכֲא
 ל-ל 25 ןומּוקי || < 25 "] = 36 || 40 25* ינרזתו | 4ז ** 25 'ִצַאְו 'ִמ Hie יֵצַּת
 (28545 'צְתְו) 6+ 16606; 61 צל גמו6 יאנשמ 66 | 42 1 6 25 לֶא | 43 ** 5
 ץֶרָאְדרַפַעָּכ (25* = קs); קזמ 1 בֹחְר רַפֲעַּכ | * | 6 25536 םקדַא | 44 * 5

DBy; frt 49° huc trsp || 45 ° 2S YIbW7; 2S 2 6ִתַו | ל 25 יִמַע 6% 256 ' 
 a habet | » 2S ּושָחָּכִתִי כזט | ּושַחְּכִי | 46 * 6 ּולְבַי קזק יל ּולְבָי +6 יש ּולָב]

 ' 28 ּורְגְחִיְ; קז ּודְרָחָי | * 68 םֶהיִתְולְסֶמִמ



 20 | םילהת 19,15—18,47

 :יעָשו יִהולָא םּורָיְ יֶרּוצ ּרְבּו הָוהְי-יַחיז
 :יִּתְחִּת םיִמע רָּבְדִיַו יֶל תוָמְקְג ןתונה לַאָהְי
 :יִנליִצַת 'סָמָת שיאמ "יִנָמְמורִת ימק-ןמ" 'ףַא יִבְיִאִמ "ישָלַפְמּפ

 :הרָמזא ָךְמָשלּו יהָוהְיוםִיֹוּגַביָךדֹוָא ןְּב-לעפפ
 וחישְמְלודֶסַה הֶׂשְֲו למ תֹועּוׁשְי לֶּדְנַמּי

 :םלוע-רע ופרזל דור

 :דְְדְל רוָמְזמ חני 9
 :ַעיִקְרֶה דיג ויִָדָי השעמּו לֶאדדובְּכ םיִרְּפַסְמ םיִמָשַהי
 :תעְּד"הּוַחָי הָליֵלְל הָליֵלְו רֶמֶא עיְּבי םֹויָל םי
 :םלוק עָמְשנ יִלָב םיִרָבְּד יאָר רֶמֲאיִא+
 :םֵהיֵלִמ לֵבַת הצְקְבּו יםֹוק אֵצְיוְץְרָאָה"ְלָכְּבפ

 :'םֶהְּב לָקא"םַש 'שָמָשל
 ַרֶא ץוָרָל רֹובַנְּכ שיִשָי ותָּפְחַמ אצי ןֶתְְּ אה
 םתוצקילע ֹותָפּוקִתּו ואָצֹוִמוםִיַמְׁשַה הצקמל

 :ֹותָּמִחַמ רּתְסַנ ןיִאְ
 שָפָב תַביִשְמ הָמיִמְּת הָוהְי תַבֹוּת

 :יִתָּפ תַמיִכְחַמ הָנְמָאְג הֹוהְי תּוָדֲע
 - בֶליַחְמַשִמ | .םיִרָשְי הָוהְ ידו
 :םִיָניֵע תַריִאְמ הָרָּב הָוהְי תוָצַמ
 דעֶל ל תרמוע הָרּוהְמהְוהְ תארי

 בר ומ .בֶהּזַמ םיִדְמֲתַנה
 :םיִפּוצ תַּפְנְו שַבְּדִמ םיִקתתָמּו

 :בָר בקע םֶרְמָשּב םֶהָּב רָהְזַנ ךדבע-סנ*

 | :רנקנ תֹוָרְתְסּנִמ ןיִבְייִמ תואיִנְׁשיג
 ליבדּולשמידלַא רבע שח ו 'םידזמ ג

 :בָר עָשֶּפִמ יִתיקִנְו םָתיֵא זָא
 :ילַאָגְ ירוצ הוה יִּדיִנָפְל יב ןיִגָהְו יִפדיִרְמַא ;ןוצרל יָה

 48 25 דירמּו, קוק דָרַמּו צו דַדֹורְו | 49 * 25 יִאיִצֹומּו | 5 10 6 יביאמ
invers; ft44 || 4 25 םיִסָמֲח | 50 = 25  AN; trsp accent || °° cf.ad 

pl MSS 'b| || © prps D3, alםֶלּוק | ל  Ps 10, 5 * prףמשל םיוגָּב הָוהי |  
 םּוהָתּב || ץ 18155 6 דע | זז גז ָפִמּו | 13 ? rsp a et 2 | 14 * 6 םיִרָמ |

 ל 8 יב | = Var Dn; trsp , | 15 6+דיִמֵּת.

> 



20,1—21,14 PSALMI 921 

 :דְוָדְל רֹומְזִמ הצנמלי 0
 :בקעי יהלֶאוםש ְךְבגשִי הָרָצ םֹוְּב הָוהְי ךְנעַי <

 עס ועמי שמ העשוי
 :הָלְמ .יהָגֶשְי 'ָּבְתְלעו יִּדָתֹחְנִמלְּכ רכז

 = :אקמי Ad כלב יִּדְלַתְי

 " :יתולאעמ הוה אלמי
 וחיִשְמ הֶוהְי עישוה יב יִּתְעַָי הָתַע

 :וְניִמְי עשי תורּובְנְּב ושדק יִמָשִמ ּוהָנַעַי
 :יריִכְזַנ ּוניָהְלֲא יהוהְי-םׁשְבוּונֲחֹנַאו םיִּוּסב הָלֲאְו בֶכָרְב הָלָא

 :ָרועְתַו ּונְמֿק ּונְחְנאְו לו ְרכ הָּמֲהי
 :ּונָאְרְקיוְיְב 'ונגעי ְּךֶכֶמַה יהָעיִׁשֹוה הָוהְיוס
 :דִוָדְל רֹוָמְזִמ ַחֵּצנְמִכִי 1

 :דֶאְמ יליָנָיײיהַמ ךְתָעּוׁשיִבֹו ךָלָמ"חַמׂשי ָךְּעְּב הֶוהְי
 :הָלָפ ָתְעְגְמ"ִלַּב ויָתָפְש תֶׁשְרֲאו ול הָּתתָנ ובל תות

 דעו .לםלוע םימל דא ול הָּתַתְ יס לאש וםייח
 :וילע הּושְּת רֶרֶהְו דה הַתַעּושיִּב ודב לוג

 :ְינְפיתֶא הָחְמְׂשִב ּוהֵּדחְּת דָעָל תֹוכָרְב ּוהָתיִׁשְת"יכ
 :טֹומיהלַּב ןוילע דָסָתְבּג הָוהיַּב חט ְךֶלַמֲהיִּכ5

 ְדיִאנְׂש אָצְמִּת נימי ףךיִבְיִאדלָכל ּךְדְי אָצְמַתַפ
 םלכאתו םַעָלְבִי ופַאְּב הָוהְי ְךיֶנָפ תַעָל שֶא רוגַתְּכו ומַתיִשָתִיִ

 שא[ | :םֶדָא ינְּבִמ םֶעְרְזְו דָּבאְּת ץֶרֶאְמ ומיִרּפיי
 :ּולָבּוידלַּב הָמְזְמ ּובָשָח הָעְר ךיְלָע ּוטְנרְּכיי

 :םֶהיִנָּפִלִע ןּוכְּת יְרְתיִמְּב םֶכָש ומָתיִשְת יב
 :ְךַתְרְּבְנ הָרְּמזְנְו הָריִשְב ּךנֲעְּב הָוהְי הָמּוריי
 MSS זmI * 4 || מִקָדשוPs 20, 3 fst lֹ ךיִתחְנֶמ, 6 116 ףְתַחְנִמ | 5 4/1558 6

 ְךיִתֹלֹועְו | = קמו הנשי | 5 54155 6* * 3-+ הוהי | 6 6 ןו6ץ0
 לג ץel לננ(; pps לג( | 7 5 116 8 תַרּובְגְּב 21,14 | 8 * >6% |

jro*trsp ,jPlcé6ריִּבנַ  ] P GMSS uerakuvengéueda 8 fortes sumus, frt 

Hie i1JJY() vel PWN in a | Ps 21, 2° >6S Hie |° K be, OR |52 
ftgl | 12 pc155 םֶלועְל | ל 1? וורת | 9 קוק מת || 10 = ( al | pc 

 ךיָתרּובְג.  || 14 MSS 6 Hieתמזמ **6 155
Biblia. 59 . 



 922 םילהת 23—22,1

 ו :דְוְדל רֹומְזִמ רַתׁשַה תליַא-לע ַחֵצנמְלי 2
 יהל :יָתְנַאְׁש יֵרְבּד'ייֵתְעּוׁשיִמ קֹוחָר יִנָתְבזַע הָמְל יִלֲא ִלֲא

 :יל הּימּוד"אַלְו הָכיִלְו הָנעַת אָלְו םֶמֹוי אָרְקֶא
 | :ילָאָרְשִי יתָלְהְּת בׁשֹוי יׁשָֹק הָּתַאְו
 :ומֲמְלַפְּתַו ּותָטָּב ּוניתבֲא ּוָחְמב ב
 :ּושובראלְו ּוחְטָב ָךְּב ּוטָלִמִנְו וקעז ףילא"

 :םַע יּזְבּו םֶדָא תַּפְרְה שיִאדאלו תעלות יִכנָאְוז
 :שאְ ּועְיְי הָפָשְב ּוריִטְפִי יֶל ּוניעְלַי יאָר"
 :וָּב ץֶפָח יּכ ּוהָליִצי ּוהָמְלפְי הָוהְילֶא לג
 :יֶּמֲא 'ידשדלע 'יחיִטְבַמ ןָמָּבִמ יח התא

 :הָּתֶא יִלֲא מא ןָסְּבִמ .םֶחָרִמ יּתְכְלָשָה יְלָעיי
 :רזוע ןיִאריִכ יהָבּורְק הָרְציכ יֵנָמִמ קָחְרֶתְדלַאיי

 :ינוְרְּתּכ ןָׁשב יֵריִּבַא = םיִּבַר םיִרָּפ יִנּובָבְמ
 :נָאשְו ףרט היְרִא םֶהיִּכ יֵלָע ּוצָּפ
 יִתוֿצע"לְּ ּדְרַּפַתַהְו ָּתְרַּפָשג םימָּכ5

 :יעַמ ְךותְּב סמ; גְנהּכ יל הָיָה
 | ליַחוקְלמ קֶּבְדִמ' יִנושְלּו "יחּכושְרֶחָּכ שבי

 i :ינֲתַפְׁשִּת תָוָמ"רַפעַלְו

- pe 

 ינּופיִקַה םיִעְָמ תֶע 'םיִבָלכ נוס כ
 < לנד "ירא

 :יב"ּואָרי ּוטיֿבי הָּמַה יִתֹומצַעדלַּכ רֶּפַסַאיל

 :לֶרּוג ּוליִּפי יׁשּובְל"לַעֶו םֶהָל יִדְנְב ּוקְלַחְי
 1 :הָׁשּוח יִתָרועְל יִתּולְיִא | קֲחְרַּתלַא הָוהְי הָּתַאְוְי

 .ויְתָדיִחְי בָכָכיִיִמ יָׁשְפַנ בֶרָחֹמ הָכיצַהי
 :ייִנֲתיִנֲע יםיִמָר ֵנְרִקִמּו היְרֲא יִּפִמ יִנֲעיִׁשֹוה

 :דללהַא לֵהָק ְךֹותְּב יָחֶאְל ְּךמַׁש הָרפסַאצ
Ps 22, 1 6£¢ nֶאֶיִל | 2 * )קז יִתֲעְוְׁשִמ (וש מ | = ft dl; trsp +; 6S 

  cfב  6S Hie s:xg || ° prpsתלהת,  ev ayiw ||? pl MSSיֵתאַש |34ן|4* אא

71,6 |g 63 Hie 3 (3f), prps לני ג1ולַאֹנ (קזס לא לג) | דס * ל1,6 יז | ל 6 6 
 < יִתַטְבִמ | < 63/55 116 ידשמ || :2 == 8 1 הָבְרָק יל רצ || 15 עמ ?ex | :6ויִּכַח|

Com-ורֲאָּכ,  :M5קַּבְדִמ צו 'מְּב 'מ | 17 2 6+-םיִּבַר | 5 6 יִרָאָּכ  wo lft'h 
prps (יראכ Znrodvreg dfjcan]2 [ש¢ ) ורַאָכ velּוראָכ  Visיִראכ,  :M5וראָּכ,  put 

 ּובֲאַּכ, ג ּורּתְּכ | 18 1? יָתֹובַצע cf 1) 9,28 || 22 * וז 155 םיִמָאְר || ל כזק5 יִתָיַנִע
 .al ‘Jy ,( tareivwoiv pov, sim ZS Aumiliationem meanדע 6)



22,313 PSALMI 923. 

 ּוהּודְבַּכ בקע עַרָזלְּכ ּוהּונְלָהוהָוהְי יאר
 :יִלֶאְרְשִ עֶרָזלְּכ ּונמִמ רג
 ינָע 'תּונע ץקש אָלְו יהָזְבאָל יב

 :עְמֶש ויִלֶא 'דָעּושְבּו ּונָפִמ ויְנּפ ריִּתְסַהאָלְ
 :ויִאְרְו דב םלשא יִרְדְנ \ בָר לָהְּב יִתְלַהְת ףִּתַאְמי
 ויׁשְרְד הָוהְי ּלְלַהְי .ּועָּבְשְיְויםיִָבַע ּולָכאְי

 :דַעָל םֶבכָבַבְל יִחְ
 ץֶרָאְדיִסְפאלָּכ הוהִילֲא ּובְׁשי ורכז

 :םֶיּג תִחְּפְׁשִמ"לּכ ְיִנָפל נֲחַּתְשִיו
 :'היח אל :םִיּנַּב לשמו הָכּלָּמַה הָוהֹיֵל ייפ

 שפנו רָע ידְרֹ"לכ וְכִי ויֵנְפִל ץֶרָאיינְׁשד לכ ּווֲחַתְשִיו ולָכֲאפ
 דָלנ םעל ותק ודיני ואבי :רוחַל נדאל 'רְַסי ּונדְבעי יערי
 :'הֶשָע יו דול רּומָּזִמי 3

 יִנָציִּבְרִי *אָשְּב תוָאְנְּב :רַסְחֶא אָל יִעַר הָוהְי

 בֶבֹוׁשְי יֵׁשְפַג :ייֵנָלֲהנְי תַחּונְמ יָמ-לֲע
 :וְמֵׁש ןעֶמָל קֶדָאלנְעַמְב יֵנְֲנ
 עֶ אָריֵאדאְל | תֶוָמְלַצ אנְּב ךֶלַאיִכ םגי
 . ?ינְמְחְְי הָּמַה ךָתְנעְׁשִמֹו ָךֶטְבְש יִדָמַע התא
 יֵרְרְצ דֵגְג ןְחְלְׁשֹוינָפְל עֵת
 :הָיַור יוכ ישאר ןָמְשב ָתְנַש
 יח יִמְודלָּכ :יֶנּופְּדִרִ דָסֲחָו בֹוִמוּדַא

 :םיִמָי ךרֶאְל הָנהְתיִבְב יִּתְבַשְו
 רומזמ דודָלי 4

 :הָב יֵבְׁשיְו לבת הָאולָמּו ץֶרָאָה הָוהיל
 :ָהָגְנּוכְי תֹוֹוָהְנ"לַעְו ּהָדְסָי םיִמיְדלע אוהדי

 :ושָדְק םוקְמְּב םוקי"ימּו הָוהְירַהְב הָלַעְיְיִמְ
 24 *% ₪ 806 | ל 9 (םספ 001**) 6 ורוני || 25 *8+צפ 6ג6 || * 1? תזנָעְזל) [
 *< 6 יעושבו יִּנָמִמ | 27 6/0 6טקס(0ו 00, פוזה 3 || 28 1115 63 116 וויָנָפְל [
 29 1c 65'מ אּוהו | בס *1 שי ול ְךַא || * ק6 155 3'65 ישפנו || * כס 155 3
 116 ול | 5 עפ הָיַח | בז * 60 יִעְרֶז | * פז 1 < 63 רפי | * קזפ 1 6 63 רז
 4 רודֶל | 32 *16 6 :אָבָי 66 6 רזד 60פ)₪; פק : | * 63+-הוהי | 05 23, 2 *6

 + 66 = םֶש | ל טק + | 4 *% ₪ 61; טפק , | " כז יִּנְחְנַי 3 יִנָנַהַנְי | 6 65

 יִּתְבִׁשְ 1 יִתְבַשיְו Ps | (cf SE Hie ef habitato) 24, 650<2 |3 :אS 5 רַהָּב.
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 םילהת 25

 ּושְפנ *אוָשל אָשְנאְלורָשִא בָבְלרַבּו םיִפָכ יִקְנ
 :"המְרמְל עֵּבְׁשִנ אָלְו
 :ֹועְׁשי יִהלֲאַמ הָמָדְצּו הוהְי תַאִמ הָכָרְב אשי
 | :הלס בקע ֵּיִנְפ יִשְקַבְמ יושר רד הָנָי
 -דוְבְּכַה ְךֶלֶמ אובו סלע יָחְתַּפ ּואְׂשָנַהְו םכיִׁשאָרוםיִרְעְׁש ואש
 = גהַמְמְלִמ רְִּּג הֶוהְי רּבְִו ונע הָוהְי דוכָכה ּךְלַמ הז ומ
 -ּדוְבָּכַה ךָלִמ אבל םלוע יֵחְתּפ ואש םֶכיִשאַרו םירעָש ואש
 | יהל דוָבְּכַה ףלמ אּוָה תֹואָבְצ "הָוהְי דֹובָּכַה דלמ א הֶז אּוָה ימי
 דולי 25

 :'אָשֶא ישפנ הָוהְי ךיִלַא 9
 :יִל יביא ּוצְלַעְיְלַא הֶׁשובַא-לא יִּתְחַטְב ְּךֶּב יהלַא* (ב
 :םקיר םיִדְנּוְּבַה ושל ושבי אל יקל םנ ג

 ינדמלְיִתֹוְרָא יֵנֲיִוה הזהיר
 יעשו יִהְלֶא הָּתַאְיִּכ :יִנְמַלְו ךִתמאב יִנְכיִרְדַה ה
 :םיַהדלָּכ יִתיוַק ְךְתֹוא ₪
 :הָמַה םלועמ יִּכ 'ףירְסחו הָוהְי ףיִמְחְר"'רֶכָז ₪
 הָּתַא"יִל"רָכְז ךְּסַחְּכ רֶכְזִתִלֶא "יִעָשְפּוויִרּועְנ תואָטַחז (ח)

 :*הוהי ךְבּוט ןעמל

 ְֵרָרִּב 'םיִאָטַח הָרֹוי בלע  הָנחְי רָשְיְודבומי ₪
 :וּכרּד םיִוָנַע דָמְליְו טָּפָשַמַּב םיִוָנע ךְרְדיי 0
 :ויתדע ותיִרב ירצנְל תֶמֲאְו דַסֲח יהֹוהְי תֹוֲחְרָאדלָּכַפ (כ)
 :אוה-בר יִּכ יגועל תחל הוה ְךְמַׁש-ןעֶמליי )ל(

 :רָחְבִי ְךָרְָּב גרי הָוהְי אָרְי ׁשיִאָה הֶזרַמי מ
 = ץֶרֶא שריי שרו ןיֶלָת בֹומְּב ושב

 :םֵעיִדֹוהְל ֹותיִרְבּו ויִאְרִיל הָוהְי דוסי+ (ס)
 :יִלֶגר תָשְרַמ איִצְוידאּוה יִּכ  הָהְידְלֶא דיִמָּת וניעיפ ₪
 < 4 * 16 MSS \ min | > K mlt MSS Vrs ןשפנ Q compl MSS WBZ; I ו

 .<% ₪5 286 | 6 * א ושר, 1 6 0 וישר 953%//6 הוהי ישרל | * 6 יָהְלָא יִנ
lc pl MSS iN] cf7 || ro * frt ins’ ey |ר 3 יָהְלֶא ל ךיֶנָּפ ₪+ 26666 ||  

Ps 25, r prb vb nonnulla exc; prps 5c huc trsp || 2 dl || 3 ft!ל >6 |  
 ובָשִי | 5 4MSS 6S ni}; fit stich exc, cfad 7 etad r | 6° Var ר{ |

Pfitc 6 conjg, aldl in‘ c 6” | 7*prodlcS || °° prbé vel ec dl; ft _ 
 .< קס 5 טפק | 8 * 5 01 | * ?1 םיִאָטח || 9 811 וטְּפָשְמְּב | זס *-* 1 ויְתֹהְרָא|

 14 ?1 עיִדּוי םֶהָל  ג1 :₪ ץפָח.
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25,16—27,4 PSALMI 925 

 :יִנָא יֶנָָו דיִחְייְכ יֵנְגחְו ילֵא"הנְפ ₪
 :יִנָאיִצוְה יִתוקּוצְמִמ .לביחְרה יִבָבְל תוָרְצז 9

 :יָתואטַחלֶָכְל אָשְו .יִלָמְעַו יִיָנָע הֶאְרִיי
 :יִנּואְגֶש 'סָמִח תַאְנַשְו וברק יבָיְאְדיהַאְריפ (-
 :ְּךָב יִתיִסָחְיִכ שובאדלא יִנָליִצַהְו ישְפַג הָרְמש5 ש)
 :'ִךיִתיּוק יּ .יִנּוְרֶעַו רָשְְודֶתִיי (ת)

 :ויתורצ לפמ לֶאְרַשְיתֶא םיִהלֲא הָדְּפ*
 ו דְוָדְלי 6

 :דָעְמָא אָל יִּתְחַֿמְּב הוהיְבּו יִּתְכָלָה יִּמְתְּ יִנָאדיִכ הָוהְי יִנָטְפֶש
 :יּבְַר יִתֹוְלִכ הֿפוְרְצ יֵנָפַנְו הָוהְי יִנְְחְּבִ

 ְּדתְמַאּב יִּתְבַּלַהְתַהְו יָניֵע דַגְנָל ךְּדְסֶחְדיִכּי
 :אֹובֲא אל םימְלע םַעְו אושדיִתְמ"םע יִּתְבְשְיאְל+
 :בֵׁשֲא אל םיִעְׁשְר-םעֶו םיִעַרְמ לֵהָק יִתאָנָש

 :הנהיְךֲחּבמיתֶא הָבְבְמאו כ ןְנְב ץֶחרא
 ְיָתֹואְלְפִנ"לְּכ רַֿפסְלּו הָדֹוּת לוָקְּב עֶמְׁשַלז
 :ְָֹובְּכ ןִּכָשַמ םוקמּו ְּךָתיֵּב 'ןועְמ יִּתְבַהֲא יהוה

 :יֶיַח םיִמָד יִשְנַאַעְו וָׁשְפַנ םיִאָטַח"ִע ףָסֲאָּת-לַאפ
 :דַחְׂש הֶאְלַמ םָניִמיִו  הָּמְז םֶהיֵדיְּ"רׁשַאיי
 :יִנָגָחְויִנְדָּפ ךְלַא יִמָתֶּב יִנָאְו יי
 :הָוהְי ּךְרְבַא םיִלַהקמב רֹוְׁשיִמְב הָדָמֲע ילנְר 12
 ודל 27

 אָריֵא יִמָמ יִעָשיְו ירֹוא ו הֹוהְי

 :דָחְפֲא יִממ ילחדזועמ הָוהְי

 יִרְׂשְּב-תֶא לְכַאל םיִעְרַמו ילע ברב

 ּולָפנְו לָשְּב המה יִל יביאו ירָ
 יִּבִל אָריֹואְל .הָנַחַמּוילָע הָנֲחּת"בֲא

 :ַחֲמֹוב יִנֲא תאֹזְּב הָמָחְלִמ יֵלֲע סּוקְּתִיִא
 שקבא הָהֹוא | הָוהְי "תא יִּתְֲאָׁשו תֲחַא

 ז7 cזזק; קזקצ ּוביֵהְרָה, a1 'מו ביַחְרַה צו קַחְרַה || 18 קזקצ הָרְק, םּדק לָּבְק
cf ad 19 || 1g * fit] DIP et trsp I9 ante 18; 3MSS > 19 || ® prpsבשק, הָחְק,  

ft dl | 7 pe MSS2 הָפֹוְרְצ 0 הָתְרָצ || 6 x ins c 6 mim || Ps 26, 2 Kסח ||  
ebrpereiav = DY? S servitium |6 'עומשל (עמשל); 1 4 | 8 * 4 6 | * 6  

 זז 644 4. הוהי | Ps 27,3 :2MSS אָריִא | 4 * 8"תֵאַמ גו "תָאַמ.



 םילהת 2-3

 לח יִמידלְּכ הָוהְי ד תיִבָּב יִּתְבָש"
 :לָביִהְּב רָב הָוהְיםַעְנְּב תֹוזֲחַל

 הַעְר 'םוָיְּב "הָכְסֶּבִיִנָבְפְצַי יִכ
 :יָנָמִמְוְרִי רּוצְּב .לָהֶא רֶתְסְּב יֵנֵרְּתְסִי

 ייַתוביִבְס יביא לע ישאר יסּוְרַי הָּתַעְו
 הַעּורְת יֵחְבִז ולָהָאְּב הָחְּבְזִאְו
 :הוהיל הָימזֲאנ הָריֵׁשֲא

 :יָננעו יִנֵּגֲחֹו אָרְקא ילוק הוהי-עַמְׁש
 :שקבא הָוהְי ְּךיִנּפ"תֶא יָנְפ ּושקּב יִּבל רמָאיֶהל 8
 "ממי רָּתְסַּתְלֶאפ
 ָתִיָה יִתָרְזֲע בע ףַאְּב-טַּת לא
 :יִעָשְי יִהְלֶא יִנָבְַעִתִדלַאְו יִנָשְּטִּתִד לא
 :יִנָפְסַאְי הָוהְיה יִנּבָוְע מאו יבמ

 ו
 :יִרְרוש ןַעַמְל רושימ חַרֶאְּב יִנָחְנְ

 יָרְצ שָפְנְב יָנְנּתִת-לַא *
 :יסָמֲח חפיוי רקָשדידע יִבדּומְק יִּכ

 :םַיַח ץֶרָאּב הוהי-בּוטְּב תואְרְל יִּתְנַמָאָה אלל
 :הָוהְידלֶא הוקי הבל ץמָאיו קזח יהָוהְודלֶא הג

 דֹוָרְלו 8

ase yoo 

hiינממ  nnרוב ידוע : 

 .ףילא יעושב נוחת לוק עמי
 ְָׁשְק ריִבְּדלֶא יידי יֵאְׂשְנְב
 ןְנָא ילעְפיםעְו םיִעָשְד"םִע ינְכְשְמַּת"לַא

 םָבָבְלִּב הָעָרֹו םָהיֵעֵר"ִע םולָש יִרְבִ
  | > mltם ומ; 2 הָּפְסֶּב 0 = וּכְסב 2155 16 * 5 | 23,6 6 64 ? 47 - =
 | הָבְבֹפֲא ביִבָס  6% cong); 1%ם הופ | 6 * 65 116 םירי | ל 6 יִּתְבְבס 1185 =
| i ‘7 \>mlt MSS 6S | 8 prb crrp | g frt vbb exc || Ir frt vbb exc; al 

om 'W ל' || 12 * 86+ ins c Hie [הוהי | ל? יל 'ח וחיפי | 13 516 41 )c punct); 

  6 2 conjg; Hie 3 600 00/0/00; dl, vel post iN\ vbbול 6 :51155 =

exc (vel1? NY) || 14 = prb dl | Ps 28, 1° mir incert |° frtdl | 2°6 
 הוהי || ל ? גם5 הוהי. + ₪6 =



 וז

27 29 PSALMI 

 םֶהיִלְלַעִמ עֶרכּו .םֶָעַפְּכ םֶהלָּי
 :יםָהָל םֶלּומְּג בָשָה םֶהָל ןִת םֶהיִדְי יהׂשעֶמְּכ
 ויָדְי 'הָשָעְמלֶאְו הָנהְי יתֶלְעְפדלֶא ּוניִבָי אָל יב

 :'םנְבִי אָלְו 'םַפְרֶהָי
 :ינּונֲחְּת לוק עַמָש-יִּכ הָוהְי ורב

 יִבֶל חַמְב וב ייִנְנַמּו יִנעּוהָנהיד
 :ּונָדּוהַא יִריִשִמּו יָּבל יולעיו "יּתָרזעְָו
 :אּוה וָחיִשְמ תועּושי זוָעָמּו ומָלזָע הוה

 ְךַתְלַחנ"תֶא רבו ףֶמע"תֶאוהָעיִׁשֹוה
 :םֶלועָה-דִע םַאְׂשִנְו םעֶרּו

 דִוָדְָל רומְזִמי 9

 םיִלַא נב הָוהיִל ּוְבָה
 :זָעָו דֹוָבְּכ הוה ּובָה
 וָמֶש דובְּכ הָוהְִל ּוָכָה*

 :יׁשָדְק"תרְדַהְבי הָוהיִל ּוֲחתְׁשִה
 םיִעְרַה דובְּכַהדלֶא םִיָמַה-לַע הוהְי לוק

 :םיִּבַר םִיָמלַע הוהְי
 :רָדָהְּב הוהְי לוק ֵּכַּב הוהְי-לוק+

 םיֶזְרַא ךבש הָנהְו לוק
 :ןנְבְלַה יְַרַא-תֶא הָוהְי רֶבַשְיַ
 ןגְּבָל לָנָעּומְּכ םדיקְרי

 :םיִמָאְרְְב מכ ןוירשו
 :שא תֹובֲהל בצח הָוהְי-לוקז

 רָבְדמ ליִחְי הֶוהְי לו
 :שדק רֶּבְדִמ הוהְי ליִחָ
 תוליא לֶלּוחְי הָנהְי לוק

 יתִִרְלְי ףֶשֲח
 4 ** >8 || * 22155 66 יִשַעַמְּכ | 5 * גס\155 א תַלְעָּפ | * 24155 8
 יִשָעַמ | < 6 Hie ‘an | ° 6 Hie ‘aN | ד * טפק 3000; ₪ ] 61; >8 | ל 98

odpE uov kai =ץלחינ ; 6+  = davédolev, $ germinavit, E' ékparUvey 

Hie wea, 0 tqudv || Ps 29, 1 9MSS68 ומעל;  c 8MS5Sן (יִרֲאַׁש) ירָׂשְּב | 8 1  
c seq conjg || 6 prbםיליא | 2 =-* 6 6 סף 676 00109 (1שֶדק *תַרצ(ְךְוַחְּבְ) || 3?  

 ! דקריו; טס , | 9 קזקפ תולעי (ג] תּוליִא זס תזליִא) ; 6+ ץמ exc vel 41 הוהי לוק.



 םילהת 31,8—29,10

 :דֹוְבְּכ רַמא ולָכ ןְלֶכיַהְבּ
 בש לוּבמל הָוהְיּ

 :םלּועל ךלמ הֹוהְי בֵׁשיַ
 ןתי ב וע הוהְיי

 :םוְלָשַב וָמַעְדתֶא ְּךָרָבִיו הוהְי
 :רודל תִיַּבַה תַּכְנַח"ריִׁש רּומְזִמי 0

 :יל יבא ָתחַמְׂשאָלְו יִנָתיִל יּכ הָוהְי ְךְמַמחַא-
 :יִנָאָּפְרִתַו ךיְלא יִּתְעְוַש יִהלֶא הָוהְ
 :רוב יִרְרּונמ יִנָמייִח יִׁשְפַנ לוָאְׁשְרִמ תיִלָעָה הָוהְ
 :ושְדָק רֶבָול ודּוהְו ויִריִסַח ההיל ּוָרְמז
 :הָגר רֶקְבלְו יב ןיִלָי ברעב .וגוצְרְּב םיִיח וּפֹאְּבועַנְר כ

 :םלועְל טּוּמֲאלַּב יִוְלשְב יִּתְרמָא יִנָאְו
 :לָהְבָנ יִתיִיָה ךיִנָפ ּתְרִּתְסַה זֶע יררהל הָּתְדִמִעַה ךְנוצְרַּב הוה

 ןְגְֶַא יִנוא-לֶאו אָרקֲא הָוהְי יל
 ְדָּתְמַא דיגיַה רפע ךדויה תַחָׁשִלָא יִתְדַרַּב יֵמָדְּב עצָּב"המי

 :הָחְמְׂש נראת .יקש תחת יל לוחמל * דָפְסַמ תְכַפָהיי

 וא םלועְל ימלא הָוהְי .םִֶי אָלְו לובָכ רזי ןעמליט
 :דִוְדְל רומְזִמ חָּצִנְמְלי 1

 םֶלועְל הֶׁשֹובֲא-לַא יִתיִסֲח הָוהִיְדִּבי
 יא הָּמַהכ + נמל ל : הת

 הָּתִא יִתָדּוצִמּו ו זיִנעיִׁשוהְל תולוצה תיל
 יִל ּונָמָמ וז תֶׁשָרַמ יִנָאיִצוְתַ :'ינלהנת יִנָחְנַמ מש ןעמלּ

 יחּור דיקפא דב :יִזּעַמ הָתַא יִּכ |
 אוָשייִלְבַה םיִרְמָשַה יִתאַנָש :תַמָא לא הָוהְי יתוא הָתיִדֶּפ

 סב הָחְמְְָו ָליֶא :יִתחֲמְּב הָוהְייֶא יִנְָ
Ps 30, 4 6 6049 יִדְרויִמ, 0 155 אפ 116 6 יִדְריַמ; 1 א | 6 prps yl) | 

8 prb crrp, C יִרְרַהְל 6 rg א6\\6ו ןגסט 5 gloria imea = ‘VTA (sic IMS) 

g mlt MSS nin, 6 יֵהלֲא |'צז * 6 עַמַש || ל 6 יִנָנַח | < 65 הָיָה | 13 6 | 6a 
uov || Ps 3r, 2 6-0 65600 ןו6 (יִנָליִצַהְו |[ + 115 + הוהי frt recte; hic 
et in vv sqq trsp : || ל ₪ ןועַמ | 4 * 115 $+ nin | °° $ me consolatus est; 
prb dl vb | 5 prb 1 ‘tly | 7 lc IMS et Vrs .תאָנָש 



31,9—32,1 PSALMI | 929 

 :יִשְפַנ תורְצְּב ּתְעַנַי .יִיְנְעְתֶא ָתיִאָר רֶׁשֲא =
 :יֶלְנַר בָחְרַמבְתְדַמַעָה בָיואדדיּב יִנָּתְרַגְסֶה אלו

 :יִנָטָבּו יִשְפַנ יִניִע 'סַעְכְב הָשְשע יל < רצ יָּכ הָוהְי יִנָגָחְפ

 הָחְנאָּב יִתונְשּו יח ןְְֹב לכ כי <
 :'וששע יִמְצַעְו יִחֹכ ינֹעב לֵׁשְּכ =
 לאָמייִנָכָשְלְו הָפְֶח יִתיִיָה יִרְרוְצְלָּכַמ =

 :יִנָמִמ ּוְָדָנ ץּוחּב יאר יִעְּדיְמְל דַחַפּו
 :דבא יִלְכַּכ יִתיִיַה בקמ תַמְּכ יִּתְחַכְׁשִגי
 ביִבָּסִמ רֹוָנָמ םיִּבַר תַבּדויִתְעַמְש יב

 :ּומְמְז יִׁשְפַנ תחל יִלָע דחְי םֶדְסוהְּ
 :הָּתֶא יִהלֶא יִּתְרַמֶא הָנהְי יִּתְחַטְב יל ינאי

 :יִפְדְרִמּו יִבְואְדדיִמ :ינליפה ית ֶדָיְּבי*
 ְְָסַחְב יֵנעיִׁשּוה ְּךָּרבעדלע ְּךיִנָפ הָריֶאָה יז
 :לֹואְשִל ּוְמָּדי םיִעָׁשְר ּוׁשְבִי ְּךיִתאָרְק יִּכ הָׁשֹובַא-לַא הוה
 :זּובָו הָוֲנְּב קֶתָע קידצדלע תוְרְבְדַה רֶקֶש יִתְפִש הָנְמלָאָתי

 ףיִאריל ְתְנפְצרַׁשֲאיךְבּוט"בְר המ

 :םֶדָא יֵנְּב דָנָנ ְּךָּב םיסוחל ָתְלעּפ
 שיא-יסְכְרַמ ףיֶנְּפ רָתָמְּבוםָריִתְסַּת=י

 :תֹונׂשְל ביִרַמ | הָּכְסִּב םנְָּצִת
 :"רֹוצָמ ריִעָּב יל 'יהְסַח .איִלְפַה יָּכ הָוהְי דרבי

aיגיע רֵגגִמ יתְורְנִנ יֹופָחְב  
 :ךיִלַא יִעְּושְּב יֵנּונֲחַּת לוָק ָּתְעַמַׁש ןַכָא

 הָוהְי רצנ םיִנּומָא ידי לְ הֹוהְיתֶא ּובָהָאי

 :הָנֲאג הׂשע רֶתֹי-לע םלָשְמ
 :הוהיל םיִלֲחיְמַה"ְּכ םֶכְּבַבִל ץֶמֲאיו ּקְזֲחי

 ליִּכָשַמ דְוְדְלי 2
 :הֶאַטַח וסב עשָפּושב יֵרְׁשֲאי

 . זס * וס\155 םֶעָּכִמ | °° frt dl j| zr ° 1 c 6S יִנעֶּב vel c Z ily | * קזפ
crrp || 12 prps TIlg vel Qiig vel ND; trsp accent || 15 ft dl || 16 prps 

eects (0: elegit), E4 רֶׁשֲא | ? 5 MSS35 6+ הוהי || 22 * Sיִפְּדַרְמּו | 20  

 Saiov 00100 || © >6, $ 1b || 4 prps קּוצָמ תעְּב | 23 14MSS יִּתְרנָנ 25
cf Jon 2,5 || Ps 32, 1 * mtr incert | » Sexta WJ.רְגָנ wיִת 



 םילהת 33,8—32,2

 ןָָע ול הָנהְי בשחנדאל םֶדֶאיִרָשָא
 :הָּיִמְ ֹוֵחּורְּב ןיִאָ

 :םֹיַה"לְּכ יִתְנֲאׁשְּב יֵמָצַע לב יּתְשְרֶחַה יי
 רי יִלָע רֵּבְכִּת הָלֵַלְו םָמֹויויָּכּ

 :יהָלְס  'ץיק יַגְבְרַחְּב ייֵׁשִל 'ִּךּפֶהְ
 יִתיִסָכדאָל יגֹועְו ידְעיֵֹוא יִתאָטַח

 הָוהיִל "יִעָשַפ "יִלָע הָדוא יִּתְרַמִא
 : יהלס יִתאָטַח ןוע תאשנ הָּתַאְו

 בלא | דיִסָתלָּב לפי תאז-לעפ

 :ּועיגי אָל ויִלָא םיּבַר םִימ חָמְׁשַל קר אגס תעְל
 יִנְרְּת רצמ יל ירֶתְסּו הָּתַא
 :הָלְס .יִנְְבְסֶת 'טלפ יְִר

 ךלת יְְרדְּב ףְרואְ ליִכְׂשַא*
 = ְּּיִלַא "ברק לב| :יניע ְףיִלֲע הַצֲעיִא

 םֹולבל דע ןפרְְתמְּב ןיִבל ןיִא רָפְּכ םיְָכויְהת-לַא
 עׁשרְל םיִבּואָבַמ םיּגַרי

 ּונָבְבֹוסְי דס הָוהיִּב תָמּוּבַהְו
 םיִקיִּדִצ ּוליִגְו הֹוהיב ּוּהְמְׂשיי

 :בליִרְשולְּכ ּוניִנְרַהְו
 :הָלַהְת הָואָנ םירשיל הָוהיִּב םיִקיִּדצ ּונְנַרי 9

 :ולּורמז רושע לבב רֹונְכְּב הֹוהיִל ּודֹוה
 :הָעּורְתַּב ןגנ ּוביִטיַה ׁשֶרָח ריש ֹולוריִׁש
 :הָנּומָאְּב והָׂשעמ" לָכְו הָוהיירַבְד רֶׁשְיהיֵּב4

 ץֶרָאְה הָאְלְמ יהוה דָסַחי טפְׁשמּו הק בא
 :םָאָבְצ-לְּכ ויֿפ ּוְרְבּו ּושֲעַנ םִיָמׁש יהָוהְי רַבְדְּבי
 :תֹומֹוהּת תֹוָרָצֹואְּב ןַתֹנ םיַה ימ דַנּכ סנכי

 :לַבַת יִבָשְידלָּכ ּורּוגי ּונַּמִמ ץֶרֲאָה"לָ הָוהְיַמ ואריה
3 compl MSS ּלָּב | 4 5 6 repos Hie versatus sun; MS + יִּבְל | 

 5 620₪' 11% יִּדָשְל 8 יִדָשְל | < 0 ינברחב; 15 ינברחְּכ <( 26 | % 6 ץוק |
 < >6* | 5 5 6 שקו | b 2MSS GA ילע | © y pc MSS 6A Hieשפ |
 $ < Hie || 6 °° crrp; prps 'ש לוק רַצַמ, ג קֹוצַמ תעל p velֹוצָמ ֹואֵצָמ תעל |

 7*$רתס | °° crrp, GA 116 'פ 97: al al ינר | 8 6 emornpid = הָצָעֶא

Prv 16,30 || 9 * 2MSS ‘nn || ®% prb crrp | Ps 33, 1 6E +7 || 3 pc MSS 
 הוהיל, 1 41 | 5 = וז ו ּוּדָסַח | 6 = 1 ורָבְדַב | 7 1 0 ץז דנַּכ = דאנַּכ | 8
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33,9—34,15 PSALMI 931. 

 :ֹדְמֲעיו הוֹציאּוִה יִהָינ רֶמָ אּוָה יִּ
 :םיִמַע תֹובְׁשְחַמ איּנָה םָיזג תַצע ריִפַה הָוהְיפ

 :רֶדָו רֶדָל ובל תובָשָחִמ דָמעַּת םגועְל הָוהְי תָצֲעיי
 :ו? הָלְחנְל רָחְּביִָעָה ויָהְלֶא הָוהְידרָשַא יוגה יִרָשַאיי

 :םֶדָאָה יִגְּבלָּכתֶא הָטְר הָנהְו שיִּבַה םִיַמָׁשִמי
 :ץֶרָאָה יִבָשודלּכ לֶא  חיִּנָשה וָתְבָשְןוכְמְמ+
 :םָהיֵׂשֲעַמ"לְּכילָא ןיִבַמַה םּבְל דמג רצה

 :ַחְּפבְרֶּב לֶצנִ-אָל רוב לָח"בָרְּב עָשּונ ְךְכָמַה"ןיִא
 :טלמי אל וליַח בֶרְבּו הַעּושְתְל סּופַה רֶקָשיז

 :ְִּסַחָל םיִלְחְיִמל  ויִאְרְידלֶא הָוהְו ןיע הָּגַהיי
 :בָעְרְּב םֶתויַחְלּו םֵׁשְפַנ תָנָּמִמ ליצַהְלי
 :אּוה ּונּגנָמּו ּונָרְוְע הָוהיִל הָתְּכַח ּונַׁשְפנִ

 ּונְחַמְב ֹוׁשָרָק םָׁשְב יֵּכ ּונּבִל חָמְׂשִי ּוָביְכ
 ְָל ּונְלָחִי רֶׁשֲאכ ּונילֲע הָיהְי ָךְְסַחריִהְי>י
 :ףליַנ והָשְרְנִיַ ךלָמיִבַא יגֶפל ומעַמְדתֶא ותּונשְּב דולי 4

 :יִפְּב ותְלַהְּת דיִמְת תַע"לכְּב הָיהְי"תֶא הָכְרָבֲאי א
 :ּוחֲמְׂשִיְו םִָָנע ּועְמְׁשִי יׁשְפנ ללַהְתִת הָוהְיִבּי ב
 חַי ֹוָמׁש הָמְמֹוְרנּו יִּתִא הָוהְל כפי ₪

 :יִנָליִצַה יתֹורּונְמ"לְּכַמּו יִנָנֲעְו הָיהְי"ִתֶא יִּתְׁשַרְרפ
 :ּורָּפֲחִיהלַא יֹםָהיִנְפּו רָהְנְו יויָלֲא ּוטיִּבַהפ ה

 :ְעיִׁשּוה ויתורְצלְּכִמּו יֵעָמְׁש הָוהיוי אָרְק יִנָע הזז ₪
 :םֶצָלַחְיַו ויִאְריְל ביִבָפ \ הָוהְיְדַאְלִמ הנח* (ח)
 :וְּבהֶסֶחְי רֶבָגה יִרָשַא הָנהְו בּוָטיִּכ ּואְרְו ומעט טו
 :ויִאְריִל רוסָחְמ ןיִאיִכ ויִשדְק הָוהְיתֶא ּוָרָיַיי 0
 :'בּודלְכ ּורְסחְדאָל הָוהְי יׁשְרְְו ּובֲערְ ושָר 'םיִריִפְכיי כ
 :םֶכְדְמַלַא הֶנהְי תַאְרִי יִלדּועָמַש םיִנָבּוכְליי ל
 :בֹוָט תֹוָאְרִל םיִמָי בהא םייַח ץַּפָחָה שיאָהְיִמי (מ)

 :הָמְרִמ רּבּדִמ ְּךיִתָפְׂשּו עֶרמ ּךְנוׁשְל רֶצָנ
 ּוהפְדְרְו םוַלָׁש ׁשָּקַּב בֹוָט"הַׂשֲעְו ערַמ רָּסי5 ס)

IMS9 5 דַמַעִיַו | ז2 41? | 4 5 ושדק | ז5 6 דִחָי | זז 6 טֶלָמִ | 18  

 63 יִניִע | 5 34, 6 *1 6 8155 (6) 3 116 ּוטיִּבַה | * 1 ₪ יִלָא | < 1 6
GAS Hie ר | 41 < 63 116 םֶביִנְּפּו | 7 1 pr ]מ | g prb dl || rr *prps 

 םירפפ (), 41 םיִריִּבַּכ | * 1 בוט לכ 61 1 ויָשְרדְו.



 םילהת 35,13—34,16

 :םֶתְעְושלָא ויִנזָאְנ םיקידצהלֶא הָוהְי יניעי" ש)
 :ּ:םֶרְכז ץֶרָאמ תיִרְכַהְל עב ישָעְּב הָוהְ יִנְפז ₪)
 :םליִצַה םֶתּרָצלְּכִמּו עָמְש הָוהיו רקעצ = ₪)

 :עיִשוי ַחּוָר"יֵאְכַּדתֶאְו  בֶליִרְּבָשַנְל הָוהְי בוקי
 :הָוהְי ּונָליִצַי םֶלְּכִמּו קיָּרצ תֹוֲעָר תובר (ר)
 :הֶרָּבְׁשִנ אָל הָּנַהֹמ תַחַא ויָתֹמְצַעלְּכ ירמשיי ₪)
 :ּומָשָאְי קיִדצ יִאְנשְו הָעְר עָשְר תַתומְתִיי (ת

 :וְּב םיִסחַהלָּכ ּומָשָאְי אֶל יָדְִע שָפְג הָוהְי הד
 | דְוְדְל"י 99

 :יָמֲחְל"תֶא םַתָל | יָביִרְי"תֶא הָוהָי הָביִר
 :יִתְר ָעְּב הָמּוקְו הָּנצְו ןגמ קנתה
 יִפְְר תאְרְקְל ירגסּו תיִנֲח קָבָהְו

 :יִנָא ךַתָעְשְי יׁשְפַנְל 'רָמָא
 יִשְפַנ יׁשְקַבְמ :ֹומָּכְו ושָבָיי

 :יִתָעָר יִבָשִח ורּפֲחִיְו רוח ּוגַפ
 :'הָח יהוה ךָאְלמּו וייל ץֶמכ יָה
 :םַפְרְר 'הֶוהְי ךאְלמּו תקל יִּׁשַח םכְרדייִהי

 :יׁשְפנל ְרפֲח 'םנח | םּתְׁשִר 'תחש יִלדּוממ נחי
 יעֶדידאְל האוש ּוהָאובְת

 :הָבילּפְי 'הָאֹוׁשְב .ְָּכְלּת ןֶמֶטְרֶשַא וִּפְשרְו
 :ותָעּושיִּב שיִשֶּת  הָוהִיּב ליִנָת שפנו
 ְוָמָּכ יִמ הוהְי ּהָנְרמאּתויַתֹמְצַע לכס

 :לְנִמ ןויְבֲאְ ינֲעְד ּנָמִמ קָנְחַמ יֵנֲע ליצמ
 | ד :ינולָאׁשִ יִתְעְְיְאְל רשֶא סח ידע ןּומּוקְי "

 :יְִפִָל לוכָש  הָבּוט תחת הָצְר יִנּמְלַשְייי
 יִשְפַנ םּוָפַב יִתִיִגַע קֶש יִשּובְל םֶתולַחַּבי ינאי
 16 פק 16 6 ז7 | 18 656 םיקדצ 1 4 | כז 24155 6 +הוהי | 22 6
 תַתּומִּת | 23 65 116 הֶדָּפ | 5 35, 1 * 6*+-רומְזִמ | * 84155 5 יִביר |

2 pl MSS 'p? || 3 = prps *רQ0] (Gdrapie) | > frt vb 6אס | 5 **?11כָאְלַמּו | 6 
6 on3; frt trsp 5b et6b | 6° frtdl(clsg) | °°?1ֹ7א2וDA | 7 *prb dlc S| 

b 1 nn} cf $ | © 2MSS Ioרn 6 dveidicav; frt dl | 8 ==? dl (cf Jes 47,11) 
vel vbb exc |” ft 1 הָחּושַב | ro ft dl | rr? dl | r2 mlt MSS], 3MSS 

  | 13 ₪ 1לוכנ, ג גרקש  cf ZX 6976010060; 5לוכש

| 
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| 
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 יִל חַּאְּכ עָרְּכ+ :בּושְת יִקיִחְלַע יִתְלְפְתַּו |
 :יִתֹחש רדק םא-לָבֲאכ יִתְבְלַהְתַה

 ייִּתְעַדִי אָלְו "םיִכָג יל ילע ּופְסֶאְני ּופְסַאְנו ּוָחְמְש לַעְלְצְב5ּ
 ינועמ רגעל' ייפְנֲחְּבו< :ומד"אלְ ערק

 הֵאְרַּת הָמַּכ יָנֹרַאק :ומיִנָש יִלָע קרה =
 :יִתָדיִחְי םיִריִפְּכִמ 'םֶהיִאְשִמ יִשְפַנ הָביִשְה =
 :ָךללהא םּוצָע םַעְּב בר לָהּ דא |

 :ןיעדוצרקי יםנַח יַאְנש רקש יביא יִלּוחְמָשְילא
 ץרא-יעגר לַעְו ּורּבַדִי םולש אל יב |

 םֶהיֿפ יִלָ ּוביִחְריויי  :ןובשַחָי תֹומְֿ יֶרְבּ
 :ּונניִע הָתַאָר תָאָהוחָאָה ּורְמֲא

 :ייֵנַמִמ קתְרְּת-לַא ינדַא ׁשֹרֲחָּת-לַא הָוהְי יהָתיִאְר*
 :יבירל ינלאו יָהְלֶא יִטָּפָשַמְ הָציִקָהְו הָריִעְה

 :יליוחְמְׂשִהלַאְ ימלא הָוהְי יִּדָתְדִצְב יִנָָפָש

 ּונָשָפַנ חֶאָה בלב וראו"
 :'ּןהְוְנַעַלִּב ּורָמאי-לַא"

 יִתָעַר יחמָש ְָּחִיּורְֲחְִו ושָבי
 :יִלֲע םיִליִּדְנַמַה הַמְלְכּו תַׁשְבוׁשְּבְלִ
 דיִמְת ָרְמאְְו יקדצ יצפח לחמש וניל

 :ודבע םוְלַש ץַפֲחַה יהוה לג

 :ּתְלהְת םומלָּכ ךָקָצ הָנְהת יושי
 דק הָוהידדְבַעְל הַצנמַלי 6

 :אנָׂשְל ינוע אמל ויִניִעְּב ולא קיִלֲחֲהיִּכ

 :ביִמיְִל ליְִׁשהְל לֵָח הַמְמּו נא יפי
crrp et fre dl14 * קזמ זק 4 | )9(6  לֵבֲאְּכ; קזקפ םַא לֵבֲאְּכ | 15 =  

crrp; 6 0 6ארק | 16 5  ppsרְכָנ | * 6 וערק D (cf.11) || ° prps 
 (יִנְנַחַּב); prps ףֶנֹחְּב 66 15 6ספ)ַפ) ג[ הָּפְרַחְּב ג יִנּופְרֶח || ל-ל 115 'מ ּונֲעָל;
 1 c 6 געל ּונֲעָל צו 'ל גועל | < ₪ 1 וקרח | 7 * ? 41 | * : ו םיִנֲאׂשִמ 1
 םֶתְנֲאַׁשִמ | ז9 2 41 | 20 1 לע || כז ₪+ 01 | 22 * prps הָּתַאְו | ל + 1 (41

 ינדא) | 23 ft dl (vel הציקהו) | 24 * ק6 155 ּךתקַדַצָּכ | ? 61 | * 5
mlt MSS נWD) | °° frtal | 27 ° fit Var | ® frt trsp accent |יִּב | 25 *  

 לו  || ° 1 prb c pc MSS 6 Hie § t37 | 3 prpsעשרל עשפ 6 ** 2 ,36 5
al dl. 



 םילהת 37,15—36,5

 כָכְׁשִמ-לע בֵׂשְחיוןוָא
 :סָאמִי אל עב בוטדאל ְּךרָד-לַע בֵצִיְתִי

 :םיִקְחֶש-דע ְתָנּומֲא ּךָדסַח םִיָמְׁשַהְּב הָוהְיַ
 הָּבַר םֹוָהִּת ְּךיֶטְּפְׁשִמ לאיִרְרהְּב תק
 :הָוהְי ועיִשות הָמָהְבּ םֶדִא

 סי ךיִפְנַּפ לַצְּב םֶדֶא יִגְבּו םיִהָלא ְךְרֶסַח רקי-המ*י

 :םֶקְשַת יע לֵחנְו יב שמ ןיי
 :רֹוָא-הָאְְנ ףְרוִאְּב םיַח רֹוָקְמ מערכי

 :בָליַרְׁשול ףֶתְקדצְו .ףיעדיל ףדסח ְּׂשְמיי
 :יִנדְְּתִרַלַא םיעָשְרְדדיו הָוֲאג לנָר יִנָאובְמִלַאיי
 :םּוק ּולכידאלו וחד ןוא יִלַעַפ ּולְפָנ םש3

 | ודְוָדלי 7
 0 :הֶלוע ישב ו םיִעָרְמַּב רַחְתִּתִלִא (א)

 ..ןיי-

 :הָנּומַא העְרו ץֶרָאְְכְש בוט- -הָשעְו הוהיְּב חַמְּבי (ב)
 בל תְלֵאָׁשִמ לתו הוהְי-לֲע גָּנַעְתַהְו
 :הֶׂשְעי אּוהְו ויִלָע חַמְבּו כר הָוהְיילע 5

 :םירָהֶצִּכ ףסֶּפְשִמּו  ךקדצ רּואְכ איצה
 יול לַלּוָחְתַהְו ּהָנהיִלו םוּז ה

 :תוָמְזִכ השע שיִאְּב כר חיִלְמְּב רַחְתִתְלא
 :עָרָהָלְדַא ירָחְתִמלֶא .הָמַח בֹועְו ףאמ ףרָהי ה

 :ץֶרָאשְריִי הפה הוה קו ןּותַרָּכי םיִעַרְמ יי
 ּונְניִאְו ומוקמדלַע ָּתְננּבְתַהְו עֶׁשָר ןיֵאְו טעֶמ דווי 0

 :םֹוִלַׁש ברְדלע ּונְנַעְתַהְו ץְרַאוׁשְריי םיִוְנֲעַויי

 :ונׁש לע קָרְֹו קיל עֶׁשָר םמז* ₪
 :יָּרָדייֵרְׁשי :ֹוָמֹי אָבְייְּכ הָאְר"יַּכ .וֶלְקַחֶשַי ינדַא

 ַתֹובָטִל ןונְבֲאְו ינֲע ליּפַהָל םּתְׁשִק ָכרְָוי םיִעָׁשְר ּוחְתּפובְרֲח יי (ה
 :הָנְרְבְשִּת םֶתותָשקְו םָּבְלְב אֹוֵבְּת םָּבְַחי

prps DWT cf s7,rr vel W A223 cf Hi2z,2 | 7 ft c 8 conig |6  
vs 8 mtr incert (prps 'JQ) | r2 prps JQiQR | Ps 37,1 pl MSS Vrs 

mit MSS 5 gmפwn | 7 ft vbb exc; cf ad 14 || 8 °° prps dl(cf7)|לַאו | 6  
9 566 61 | 13 6MSS אָּב | 14 = frt 01; ג1 או ינע ליפהל > 7 conjg | > 18MSS 
 , Hie corde in 6בל; 0

 AN ג(

 יב



37,16—38 PSALMI 935 

 :םיִַב םיִעָשְר ןומַהְמ | קיִדצַל טַעְמ"בֹוט י5(ט)
 :הָוהְי םיקידצ ּךָמּוסְו הָנְרְבְשִּפ םיִעָשְר תוָעורָז יי
 :הָיְהִּת םֶלועָל םְֶלֲחַנְו םֶמיִמְת יִמָי הוי עדס

 ּעָּבְׂשִי ןוֵבְעָר יָמיִבּו הָעְר תַעְּב ושבָי אֶל
 "ודָבאיו םיִעָשְר יב (ב)

 :ּולָּכ ךֵׁשְעָב ּולְּכ 'םיִרָּכ רֶקיִּכ' הָוהְי יֵבְֲאָו
 :ןתונו ןגוח קיו םלשי אָלְו עשר הול" ₪

 :ּותְרכְי 'ויִלָלַקְמּו ץֶרֶא ּושְרִיִ דייִכְרְבִמ יִּכ<
 :ץֶּפְחְי וכְַדְו ננו | רַב"ידעְצִמ הָוהְימ
 :יםָחְכ :וְדָי ךמוס הָנהְי יכ  לָמּוידאְל לפי

 -ׁשָתבִמ ועְרוְי בָזעָג קי יִתיִאָר אָלְו יִּתְנָקוהםִנ יִתייְה ורע ס)
 :הָכְרְבל ֹועְרֹוְו הָוְלַמּו ןגוח םיַה"לּכ5

 :יםָכּועְל ןְכׁשּו בוט-הׂשֲעְו עֶרמ רוס ₪)
 ויָדיִסֲחתֶא בְעַיהאלְו טּפְׁשִמ בָהֹא והָוהְי יִּכ5
 :תֶרְכִנ םיִעְׁשְר עֶרוְו יּירַמְׁשִנ םָנעְ ש

 :ָהיֶלָע רעל ּנכְׁשִיְו ץֶרָאְ-ּושְריְו םיקידציפ
 :טָּפָשַמ רּבַדְּת ונושלּו הָמְכִח הָּנְהִי קיצי (פ)

 :ויָרָשַא דָעָמִת אָל וָבלָּב ויָהְלֶא תרתי
 :ותיִמַהל שקְבְמּו קיִדִפל עָשְר הָפֹוצ= =

 :וטְפָשַהְב ּונְעיִשְרִי אָלְו .דִדְיְב ּונָבְועִדאל הֶוהְי
 וּכְרַּד רֹמׁשּוו הָזהי-לֲא הוק \ק)

 :הָאְרּת םיִעְׁשְר תֶרְּכַהְּב ץֶרֲא תֶׁשָרָל ממוריו
 :ןגער חָרְזאְּכ 'הָרָעְתְמּו יץיֶרע עֶׁשָר יִתיִאָר ר

 :אָצְמנ אָלְו והָשְקַבַאְו .ּונְניִא הָגַהְו רבֲעו6
 :םלָׁש ׁשיִאָל תיִרְָחאְ"יִכ "רַׁשְי 'הָאְרּו יםָתירְמְׁשז ש)

 :הָתָרְכַנ םיִעְׁשְר תיִרֲחַא וָהְחִי ּוָדְמְשנ םיִעָשְפּו
frtdl | 20 * frt hemistich exc; cf 25 || °° prb errp;16 6 16 8 בר | 18  

 6 םּורְּכ 'כ, £ He םִיַרְּכ; קצק םיִדָּכ דקיִּכ | * compl MSS 6 Hie 8 ןָשְעָּכ [
 22 * 6 ויָכְרָבִמ | * 6 ויָלְלְקְמּו | 23 = 1 6 ד ןנוּכ, ג1 ד ֹונוּכ | 25 = קז
 trsp post 20a || 26 prps ר{; y frt vb exc | 27 ins 6 6 Ty] velאָּב |

ins c 6*A (vopot) Dלי}y ||? 1c 6 TW] | 34 prb hmstich exc; cf ad qo}28 °  
logy || > G(SAPhr) eraipéuevov,6 ץיִלע == (SPhr) Jrepuwotpevov, prps35 °  

 טופ הָלַעְתַמ | 551 פופ 6 68*** ןנָבְלַה וֶרָאְּכ | 36 1 6 6 11% 3 רבָעָאָו |
 37 5:16 6 16 8 םת || *1 הְערַו | < 1 6 6 118 8 רָשי.



 םילהת 38,21—37,39

 :הָרְצ תַעְּב יםיּועַמ הוהְיִמ םיקידצ תעּושְתּו"פ (ת)
 יעשו םיִעָשְרִמ יםֶטֶלַפִי | םמלֿפו הוהְי םָרְזְעַַו 0

 :ֹוב ּוסָחדיִּ
 :ריִּכְזַהְל דוד רומז 38

 | :רֶתאָמ] - ל תַחנִתַ מ ות צח כ
 " ינָּפִמ יִמָצַעַּב םולָש-ְןיִא | ךֶמַעז ינָּפִמ יִרָשְבְּב םֶתְמְדְיִאי

 :יָנַמְמ ּוְּבַכְי דבַכ אָשַמְּכ ישאר ּורְבַע יתנוע
 ייִתיְוענז :יִּתְלּוא יִנָּפִמ יִתַּוְּבַח ּוקַמְנ ּוׁשיִאְבַהֹ
 :יִּתְכלַה ורדק םוילּ דָאמ"דֲע ייַתוחַש

 :יִרָשְבְּב םתֶמ ןיִאָו הָקְִנ ּוָאְלְמ יִלְסְכְיִ
 ו ייִתיֵּכְדנְו יִתָנּופגִ

 :הָרָּת נא ממ יִּתָחְנַאְו יִתְואַתִלָ ְךְדְגִנ יָנֹדֲא ו
 :יִּתֶא ןיִא םה-םג יניע-רוָאְו יָחֹכ יֵנָבָזע רַחְרַחְס יֵּבְלוו

 < ּדֲמְע קֶחְרָמ יִבורְקו ודמי "עב דג "יִעְרְוו יִבַהְאיי
 = תֹומְרַמּו תּוּוַה 'ּוְרַּבּד ייִתָעַר ישרדו ישפנ ישקבְמי ושקנינ3

 הי םּתַה"לְּ
 | :ויּפ-חַּתְפִי אֶל םֶלֶאְכְו עָמשֶא אֶל שָרַתְכ יִנָאְו+
 :'תוחְכות וויִפּב ןיאְו .עמש- אל רֶׁשֲא שיא יהָאְו 5
 :יָהלֲא ינדא הָנִעִת הָּתַא יִתלחוה הֹוהְי ליב
 :ּליִדגה ילע יל טֹומְּב ילּוחְמַשיּפ יִּתְרַמְָאְדיִבז

 דיִמָת יָּננ יֵבּואְבמּו ןוכָנ על ינאי
 | :"יִתאָטִחַמ גַאְדֶא : דינא נועדו
 ירש יֵאְנׂש ּוְבַרְו ּומְצָע םִייַח יבואו <
 :לבוטדייִפודר תחְּת יִנּונָטַשְי הבוט תַחּת הָעְר יִמְלַשְמּויי

4o~° > Hie; prps trsp39 | *1 קט םֶזועָמ || *dlic pc MSS Hie S > 
nn,ַא| | 3 6 bב ' post 34aa || Ps 38, 21 c compl MSS et Vrsי D'רמ '_ 

 רַּבְבִּתַו | 4 * 06 )155 5 ןיִאְו | ל 655 יִתאטַח | 6 טפק : 6 5 | 7 * prק

 | יתינענ | b >3; frt vb exc || g * 8MSS יִתאֵּכְדִנְו | ל כז 1 איִבָל || דד 6%% ₪016 |

 |12 שזפ 61 (61 6] יבהא) || 5-5 6 65 6ע0עד(066 ןגסט ףיזץוססצ = (ושגנ?) ועְגְנ יּדְגּנִמ

 ,(cf Gn 19,19; Jes 49,20 || ° prbdl || 13 ° fit vb exc; al del Wp יתער ישרדו

 | . תומרמו | 5  יִרְבִּד | 14 51 עַמשי | 15 -' 85 486 | 6 ב 155 היהי;
5 ₪ | 19 71 add | 201 םָּנִח | 2K חקק aיִפֹודְר, סיִּפְדָר | ? 6 + א 
| he Tov AyarnTdv ioeli vekpov 2BbeAvyuévov = .בָעְתָנ רֶנְפָּכ דיִחָי יִנּוכיִלשָה 

| 



. 

 3 ל 1 937

 יֵנָמִמ קחְרִתלַא יהלֶא הָוהְי יִנָבְזעֶּת"לַא=-
 :יִתָעּוׁשִת יָנֹדֲא יִתְרֶזָעָל הָׁשּוח

 :דְוָדְל רֹוִמְזִמ ןּותדיל חמי 39
 יִנּוׁשְלְב אֹוָטֲחַמ יִכְרִד הָרְמֶשֶא יִּתְרַמָא

 :יְּגְְל עֶׁשָר רע םוָסָחַמ יִפְל-הַרַמְשֶא
 :רָּכעָנ יִבֲאְכּו בֹוטְמ ייתישחה יהימּוד יִתְמְלֶאְב
 :יִנושַלְּב יִּתְרַּבְד שָאְזרַעְבִת יִיִנַהְּ יקב לי

 איָהְדהמ יִמָי תֶּהַמּו יִצקו הָוהְי יִנָעיִדוה
 :יִנָא לֶדָחְדהַמ הָעְדֲא
 ִָּנִג ןיאכ יּדְלֲחו יַמְי הּתָתּנ ותֹוהָּפְט הגה

 :הָלָס ֹבַצְנ םֶדָאילָּכ בהיפ

 = מסאי .ערויאלו רצ
 :איִה ָךְל יתְלִמוְת - 'ינדַא "יתיַוקהַמ הָּתַעְו

 :יִנָמיִשְּתִַלַא לבָנ תַפְרָח ינְליִצַה יִעָשְפלָּבַמּ
 :ָתיִשָע הָּתַא יִּכ יּפדחַּתְפֶא אָל יִּתְמְלֶאְנ יט

 éִתיִלָכ יא ידי יתְָגּתמ ענג ילְעמ רָהיי
 ׁשיִא ְּתְרַּפִי יןוָעְדלע תוָחְכותַּבִי

 :הֶלָמ םָדֲא"לַּכ לָבַה ְךַא .וֶדּומְח שָעְּכ סֶמָּתְ
2 

 הָניִזַאַה יֵתְעְוְׁשְו הוה יִתְלְּפִת הַעְמְשי
 שרָחת"לַא יִתַעָמְדלֶא

 ...ןיי*

 :יתְובַא-לָכְּב בָשות ךמע יִכנָא רג יִּכ
 :יִנניִאְו ךְלֶא םֶרָטְּב הָניִלְבִאְו יִנָמִמ עָשֶהי

 :רוָמזמ דול נמלי 40.
 :'יתָעְוש עמָשי יא טו הָנהְי רתמק הוקי
 ןניַה טיִטמ ןֹואְׁש רֹוְּבִמיֵגְלעו

Ps 30, IK ,ןותידיל QZ ןּותּודיִל | 21 5 הָמיִשֶא צ6| הָתיִשֶא ve! ,הָנֵּתָא > 
 || 6/606 $ in maestitia fui, X tacebam || ° fit glןגמצ || 3 * 6 6ד0ח6ועש מש

4—6 forma mtr inc || 5 compl 155 הָעְדַאְו || 6° > compl MSS cf 12; $ | 
sicut vapor; prps לבֶהל vel לבֶה לע | * < 12 || 7 ?vמ exc; 1? יה הָמֲהיו | 
  2MSSהוהי | 9 ספ יִפָאש | דס  |? mlt 5יִתְוקִּת =  Uropovn uotף 6 * 8
et Vrs אלו | דז 3 6 ד 100006, קזקפ תרּובְנִמ | * 06 MSS 8 ּךיִדי | 1 

 . | Ps 40, 2 * compl MSS+b || > frt dlהעש
Biblia. 6o 



  AO,4—18םילהת 38

 :יָרׁשֲא ןגוכ יֵלְגַר עלָסילע םָקיו
 וניהלאל הָלִהְּת ׁׂשֶדָח ריׁשֹיְּב ןפיי

 :הוהיִב ּוחָמְבִיְו ּואָרייְו םיָּכר ּואְר
 וָחַמְבִמ הֶוהְי םָשרָׁשֲא רֶבּנַה ירָׁשָאי
 :בֶזָכ יִמָשְו .םיִבָהְרלֶא הָנָפ"אְלְו
 יַֹהְלֲא הָוהְי ו"הָּתַאו תיִשָע תוָּבַר"

 ךיֶלא רעו ןיא : וניל ְךיִתבְׁשִחמּו ְּךיָתֹאָלְפ
 :רֵַּפִמ ּומְצָע הָרָבדֲאְו הָדיִגַא

 תְלָאׁש יאָל הָאָטֲחֹו הָלֹוע 'יִל ָתיִרְּכ םונְזָא" ָתָצַֿפָח"יאְלהָחְנַמּו חבוי
 :ילֲע בּותָּכ רֶפֿפ"תלנְמַּב" "יִתאָב"הגִה' יִּתְרמֲא זָאל
 תרי :יִעַמ ףךותְּב ְְּתָרֹותו יִּתְצַפְח יָתְלֲא ָךֶנוֶצְרתושעלפ

 הָּתַא הוהְי אָלְכא אֶל יִתְפָש הּגַה בר לֵהָלְּבוקְדָצ יִּתְרְׂשִּביי
 יִתְרמָא ָּךְתָעּושְתּו ְךְתנּומֲא יִִּל ְךותְּבויִתיִסְכ"אְל "ֶתְקְדציי

 :בָר 'לָהְקְל ּךְתמֲאֹג ָךְּרְַח יִּתְדַתַכ"אל
 יִנָמִמ ךימחר אָלְכְתִאָל הוהְי התא

 :יִנּורֶעַי דיִמָת ףִּתַמַאְו ךְּסח
 רָפְסִמ ןיִא-דע תועְרויִלָעּופְפִא יב

 תֹוָארל יּתְלכְי"אָלְו יַתֹנֹע יִנּוניִׂשַה
 :יִנָבְזע יִּבַלְ ישאר תורעשמ ּוָמְצָ
 :הָשּוח יִתְרְזָעְל הוהְי ינֵכיִצַהְל הָוהְי הצרי+
 'הָתופְסל יִשְפַנ יִשְקְבְמ יִדָחְייּורְפחִיְו שבי

 :יִתָעָר יִצָפַח ּומְלְכִיְו רּוחָא ּונָפ
 :"תֶאָהיחֶאָמ "יל םיִרְמְצְה םָתְׁשְּכ בקעדלע ּומָשָי <
 ךיִשְקְבֶמלְּכ ףּביּוחְמֶשְיְויושיִשְנ

 :ָּךַתְעּושִת יִבָהִא  הָוהְו לדְנִי דיִמָת 'ּוָרְמאְי
 יילבָשַחְי  'יגדא ןויִבָאְנ יִנָעו ינאריל

 :רֶחאְּתדלא "יַהְלֶא התא יִטָלפְמּו "יֶתְרְזְ
78s mtr inc | *1? .5 69םש | 6 מש 6 | *?13ונְּתַא || * 1315 5 ּוניִהְלֶא |  > 

 אָל | ל-ל ? | 8 * | ? יִתאָבָה 'ה | ל-ל ₪1? | ומ 0 6 זז תג גח6 || זז < 65 *
 יִתְקְדַצ 4 גס | < compl MSS לב | 12 frt 5 הָמַה 61 23,4: 43,3 || 14 קזט
 ₪ | 15 * >5 ₪ 703; 1 41 | ל 1 6[ 703 || 16 * 6 ובָשָי 764 ובּושי | ל ₪ 4
 ל64 || 5 5% 61 | r7 = 16 1155 /זפ 705 ורמאיו || 18 * 706 םיִהלֶא (סזס הוהי) |

 *ל 76,6 יִלהַשּוח || < 706 ירָזע, 1 ₪ ירֶזע || = 706 הוה.
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115 PSALMI 93 

 ל רומז חג 0
 :הָוהְי ּוהְטְלַמְו הָעְר םוְּב לָּילֲא ליִּכָשַמ יֵרְׁשֲא

 ויִבְיִא שָפְנְּב'ּוהְְּפִתְדלֶאְו ץֶרָאּב 'רשאְי והָיחיו ּוהָרְמְשיו 'הָוהְי
 גויִלָחְב ָתְכַפֶה ובְּכָשִמלָּכ יָנְּד ׂשֶרֲע-לַע ּוגְֲעְסִי הוה

 ְָל יִתֹאַטָחיְּכ יִׁשְפַנ האָר יֵנּגֲח הָוהְי יִּתְרַמָא יִנֲא
 :ֹומְׁש דֵבָאְו תּומָי יֵתָמ יל עֶר ּוָרְמאְי יֵבוֲאֿפ
 :רָּבַדְי ץּוחל אָצַי ול ןוא"ץּבקי ובל רָּבַדִי אוש ו תואר אָּב-םָאְול
 :יל הָעְר ּובְׁשֲחִיויֵלֲע יִאְנְׂש לָּ ׁשֲחַלְתִי ילע דחה

 :םוקָל ףיסוידאָל בָכָש ירשאו יב קוצי ללב
 ע יִלָע ליִדְנַה יִמְחַל לכוא וב יִּתְחְטְּבדרָשַאויִמולָש שיאים

 :יםֶהָל הָמְלשאו  יִנָמיִקַהְו יִנְגָח ּהֶוהְי הָּתַאְויי
 :יִלָע יֵבְא עיִרְאְל יִּכ .יִּב ְְצַפֶחְכ יִּתָעְדְי תאָזְּביי

agםֶלועְל א: יִנביֵאּתַו יִּב ָתָכָמָּת יֵּמְתְּב : 

 | מאמא :
 ינש רפס

 :חרקהיִנְבְל ליִּכָשַמ חָּצנְמְלי 2
 םיָמְיקיִפַאהילע :גְלַעְת ליב
 :יםיִהלֲא ְּךיִלֲא גְרְעַת יֵׁשְפנ ןּב
 יָה ילֲאָל | םיִהְלאָל יֵׁשְפַנ הָאָמָצ

 = םיִקלֶא יְגָּפ ."הָאְרֶאְו אוְבָא יִתָמ
 ה םִמוי םֶחָל יתָעְמְ יל"הָתְיָה

 שנ ויל הכאה הלא
 םיִהלֲא תיָּב"רַע .'םֶּּא 'ּףֶסַּבורַבַעָא יִּ
 :גנוח ףומָה | הָדותְו הָּנְר"לוְקְּ

Q mit MSS41 || ל א רַשֶאִי ,  Ps 4r, 2 6+ kai révnra )lיaָ3° | |א prb 

fnִתאָרָק || 6 1  frt crrp || 5 prpsרֶׁשֲאְו; 1 6+ רַשֶאִיְו | < 65 116 8 'ִּתַי | 4  
g ® 6 karéSevro, Hie tafundebant,8 8% שק |  | trsp accentיִלֲע | 7  

cogitant = 1p¥\ fit recte || ° >S, Hie sor, 6 kar éuoD fit recte || © fit dl Vj 

 10 n7 frt trsp post 11 || rx fit ins py || Ps 42, 2 ° 1 fitיַא ֹומָּכ )רֶׁשֲאַּ) |
 * prps bN; sed 1 prb 41 | ° SE min) | 3°>1MS 65 3 | * 1 4 יּיַח 9 | <
 pc MSS 8 הָאְרֶאְו | 4 455 3 םָרֶמָאְּב f זז | 5 * \/ז ךַפַּב (ףסְּב); זק דב
 * 4 םַּדַדֲא; pc MSS םרדא, 6 00טטסד 6, 8 /ק%, 1 קזפ םֶרְדַא | <1 8+ ןומַה
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 םילהת 44,2—42,6

 יִלָע ייָמְהָּתַו יְׁשְפנ יִחֲחֹותְׁשְת"הַמ
 יִהלֲאְז :וינְּפ יתועּושי ּונְדֹוא דֹוֲעְיִּכ םיהלאל יִלְתוה =

 ירכא ןּכ"לע חַחותְשַת יִשְפנ ילָע
 :רעְצַמ ירַהַמ 'םיִנֹומְרָחְו ןּדְרִי ץְֶרָאַמ
 יו לוקל אָרֹוק םִוֲהְּת-לא-םֹוהְת*

 | :ּורָבָע יִלָע יל ךיֶרּבְׁשִמ"לְּ
 יח לֵאָל ₪ ימע הֶריִש הלל וּדְסַחי הֶוהְי הצי ָמּוי"
 יִנּתַחְבְש המל ֹעלס לֵאלוהָרְמּואיפ

 :ביוא ץֶחלְּב דלא רדק"הָמְל
 יָרְרוצ יִנּופְרַח יֵתֹומְצַעבו חצָבְּבַי

 ְיָהלֲא היא םיה"לכ ילֲא םֶרָמְאְּב

 יִלָע יִמָהֶתְדהַמּו לֶשֶפַנ יִחָחְותָשְּתִהַמי
 :ליַהלאו יִנָּפ" "תעּושי  ונדוא דועדיִּכ םיִהלאָל יִליִחֹוה

 דיִסָחְדאָל יִוּגַמ יֵּביֵר הָביֹרו ויםיִהלֲא יִנֲמְּפְׁשִי 5
 נמלת יהָלְועְ המר שיִאמ

  ובזא ןח התא יקק המ |
 יִנוָחְני הָּמַה ְּךְּתַמֲאו ךְרוְאְחלָש

 :ְיָתֹונְּמְׁשִמלָאְו ףְׁשְדָקירַה-לֶא יינּאיֵבְי
 ָליֿג 'תַחְמׂש לֵא-לֶא  םיִהְלֶא יחְַּזִמלָאו הָאֹובֲאְר
 :יָהלֲא םיִהְלֲא רוכב ְּךְֹוֲאְו

 לע יֵמְהָּת-המּו יׁשְפניִחֲחּותְׁשּת"המ
 = :יָהלאַו ינֿפי יתַעּושי ּונדֹוא דֹוע"יִּכ םיהלאל יִליִחוה |

 :ליִּכָשִמ חרקייִנְבל ַחַצִנְמְלי 4
 ּונְלדּורָּפְס ּוניתובא ּונֲעַֿמָׁש ּוניִנְזֶאְּבוםיִהְלֶא
MSS GAS625 'תחהמו 6 12; 43,5 | ל 68 תעשי || 5 1 6 ס6  MSS6 5 6  > 

 'או ינָפ, פס : | ץ * 1015 6* * + הוהי ; 1 ₪ || ל 115 5 ןומרַחְו; פס , || * קש
 רה | + ף ₪6 388 | * 51155 הָלָהִּת || ° compl 3155 5 יִח 43 || מס 5

 יֵנָתְתַנז cf 432 | zr 6MSS E רָּכ, קזק בֶָרְּכ | 12.5 60 תעּושי | =>
cf 6 || Ps 43, 1 compl MSSוינפ  vel 'N]ויִנָּ  'D, pc MSS (et ®'Nיִהלֶא  

prb in finem vs60 + דודל רומְזְמ 40155 + דול | =  recte c Ps 42 conjg; 
 trsp || °° 6S trsp || 21 fit יִזּועְמ | 3355 יָנּומֲחני = 5 | ? אסי יָנּואֹובְו

 ַס יִנּואיִּבְי | 4 * 42155 116 ףַחָּבְזִמ |? :5 יִתָחַמְש [frt recte | © ft הָליִנֲא
 et conjg c seq || 5 * 6S nyiw || °° 2MSS & 'N ויָנָּפ



44,327 PSALMI 

 ידיו הָּתַא' :םֶדְק יִמיִּב םָהיֵמיִב ְּתְלַעַּפ לַעָפ
 :"םֶחְלָשְּתַו םיִמָאְל 'עְרֶּת םֶעָטִּתַ יִתְׁשרוֲה םִיֹוּג
 ֹומָל העישוהדאל םעורְז ץֶראוׁשְרְ םֵּבְרַחְב אל יב

 :םֶתיִצְר יִכ ְּיֶנְפ רואְו עור ָךניִמייְּכ
 :בקעי תֹועּוׁשְי יהֹנצ םיִהלֲאי יֵּכְלַמ אּוָה"הָּתַאֿפ

 :ּניִמָק סּובָנ ּךֶמָשְב נג ּוניָרְצ ב
 :יַנֲיִׁשֹות אֵל יֵּבְרַחְו חָמְבֲא יִּתְשְקְב אָל יז
 :ָתֹושיִבָה ּוניֵאָנׁשִמּו ּוניָרִָמ ּונָּתְעַשוְה יִּכ*
 :הָלָס | הָדֹונ םֶלֹועְליּדְמְׁשְו םּויַה-לָכ יּונְלַלִה םיִהלאּב

 :ּוניָתֹואְבַצְב יאַּצַת"אָלְו :ּונָמיִלְכַתַו 'ּתְחְנְנ 'ףאיפ
 :ומָל ּוסָש ּוניִאְנַשְמּו רָצדיִּנִמ רוחֶא ּונָביִשִּתִיי
 :גנתירז םיזגבו לכַאמ ןאצכ ּונְנְּתַּתי>

 :םֵהיִריֵחַמַּב ָתיַּבְר אָלְו ןוהדאְלב ךַמַערְכְמּתִי
 :ּוניִתוביִבְסְל סל געל ּוגיִנָבָשל הָּפְרֶח ּונַמיִׂשְּת 4

 :םיִּמֲאְלַּב שאֹר-דֹונְמ םִיּונַּב לשמ ּונָמישַתִי
 :יִנְתָפַּכ יֵנְפ תֶׁשֹבּו יִּדִנָ יִתָמְלְּ םיֲה"לּבפ

 :םקנְתמּו בוא ןנפִמ ףדנְמּו ףְרָחִמ לוקי
 :ּךַתיִרְבַּב ּונְרְלָשאְלְו ְּךּוִנֲחַכְׁש אָלְו ּנְתַאְּב תאְזלָכי*

 ְָּחְרֶא יגמ 'ּונירשא יטּתו ּונְּבִל רֹוָחֶא גֹוסָנקאְלפ
 :תֶוָמְלַצְב וניל סַכְּתו םיֵּנַּת םוקְמַּב ּונְתיִּכְד יב

 :בל תולעת עי אוהדי תאזררקחי .םיהלא אָלַהְי |
 :הֶחְבְט ןאָצַּ נְבְׁשֲח םויַה"לָכ ּונָנַרֹה יעדי
 :'חַצנל יחנְזַּתהלַא הָציִקָה יָנֹדֲאוְׁשיִת | הָמְלו הרוע
 :ונצחלו ּוניְנֲע חַּבָשִּת ריִּתְסַת ְּךָנַפ" הָמְל

 :ּונְנְֶּב ץראל הָקְבְּר ּונְׁשְפַנ רַפעְל הָחָש יִּכ
 ,גדד las וצ

 :ףךלסח ןעָמל ּוְְפּו .ּונל הָתְְזַע הָמוקי
 5 44, 2 ססתוק| )155 יִמיִּכ | 3 *° prps :ֶיֵתֹתֹא; trsp + || ° pps ּתֵׁשַרְׁש
 vel תשַרַג | * קזקצ עַּדְגַּת vel ערָּת !ve ׁשַרְנּת | * = 1 םֶלְּתַשְַּו | 5 "155 8
 הָּנצְמ יִהלאַו | 9 * 6 ּונְלַלְה | * :א5 6 ְּךְמַׁשְבּו | זס * זע ְּךַא | * 4
 נָּתְחַנז | < 755 64% + םִיִהֹלֲא | rr 45S Hie 38 ּונָל | 19 * 6 מתו |

fac nosהָּבְשְּת 3  IMSל  | mit MSS nin‘; prb alל זו 155 ּונְרָשַא | 24 *  
 errare cf 59,12 | >S | 27 1M ףיִדְסַח, 6 ּךֶמְש.



 םילהת 1-8

 :לתֶדִיִדְי ריש ליִּכָשַמ חרקזינבל 'םיִּנשֶשלַע ַחָצנְמַלי 5
 למל ישעמ יִנָא רמא בוט רב יב שחר?

 :ריִהָמ רַפּוס ו טע ינושל
 1 ְךיִתותְפְשְּב ןֶח קַצּוה םֶדָא יִנָּבִמ ָתיִפְיְפָי
 :םֶלועְל םיִהְלֶא ךְכַרַּב בלע
 בת הַלֶצו יףרדהו5 ִִּרְדַהְו ְךְדוה רוב ףרידלע ל ּךְּבְרח רוגַתי

 ו קֶדַהְוְגעֶו תֶמֲארַבְד"לע
 = לפי ְךיִתְחַּת םיִמֲע יםִינונְׁש ךיִפְח< ְֶניִמְי תֹוְִרוג יֵרֹותְו

4 

| 
 ְָכָּמַה יבוא 'בְְּב
 ְֲתּוכְלַמ טְבׁש רׂשיִמ טְבׁש 'ֲעָו םֶלוע "םיִהלֶא אס

 עַשְר אָגָשִּתַו קֶרָצ ָּתְבָהֶא
 :ףרבחמ ןושש ןמש יהא םיִהְלֶא %חשמ ו ןּב"לע
 ךיַתדְנּבילָּ יתועיִצְק תוְלָהַאַודרמפ

 יורקי 'םיִכְלְמ תוָנָבַיפ :ְךּוִחמִש 'ינמ ןש יִלְכיִהְִמ
 :ריִפֹוא םֶתָבּב ףנימיל לגש "הָבְצִנ

 בא תיכו מע יִחְכׁשְו גזע יֵטְַויְְֵו תָייִעְמַׁשיי
 !"רצהתַבּוי ו:ּול"ייוֲחַּתְׁשַהְו ףינדא אּוקהיּכ פי ּךָלֶמַה וָאְתְיְוצ
 יהָמיִנּפ ְךְלמדתב יהְּּובְּכלַּכצ :יםע יִריִׁשֲע ּולֲחְי ָּךִינָּפ הָחְנַמְּב
 ָהיִרֲחא תֹוָלּותְּב למל לבת, :תומקרלי5 "שובל בֶהְז תֹוצְבְׁשִמִמ

4% 

 הניאבַ ללי תֹהֲמְׂשִּב "הָנַלבּות 5 ייל .תואבּומ ָהיֶתועַר
 למ לֵכיֵהְּב

 :ץֶרֲאָהלָכּב םיִרָׂשְל ֹומֵתיִׁשּת ְּךיִנְב ּויְהְי ְךיִתֹבֲא תַחַּתִה .
 :דַעָו םלעְל ךודוה םימע ןּכדלע רֶדָו רֶד"לֶכְּב ּךִמָש הָריִבְזאי
 | 8 45, 1 5 6 דשצ 6ג\סוש0מססןו(צשצ (םיִנשָש) || ל 6א155 תּודיִדי., 5
 .תֶדיִדְי = ג חפסססו\16 || 21 ₪ יִשעַמ | 4 18+ תיִפִי (1פי) 41 ָתיִפיִפִי | 5 "<> 5

Hie T5-5 1115 38 'צ תונעו 6 " | + [imp]) trsp6 ךָרְדַהְו ( Hie gMss, frt recte 
 .'צו הָוָנַעַו || < 1 ? ֹונָּכ רֹותְו ( ךיצח cסמ;); 5 ְְתָרֹות | 6? ;cp 6+ רֹוּבָנ |
 9 crrp; prps ּולָּכ | 7 * קזקפ הָיָהי (קזס הוהי = םיִהְלָא) | ל קמפ דעס | 1

 éic | ? = Da cf Sir 39,15 |חדלָּכִמ | 0 * >1215, 6 66, ' ₪ velְףיִרֵבֲחַמ,  
prps 123] c a conjg |יִתְוריִקְּב ְךיִתֹורֹוקְּב, ּףתארְקל | ?  prpsזס * 8 יב;  

x12—16 forma mtr inc || r2 5 635 5 kai rpockuvigovowv || 13 *° fit crrp, i> 
proל מע  (velצ אבו | ??1 ֶּךַּמע )(1? ר IMS; GAB 4 gurarépec Topov; 

 -לכ םע) | 14 * 115 684 הָדֹובְּכ || * 1 םיִניִנְּפ || < 65 116 ּהָשּובְל | 15 * 65
firal | ® fit] ba (trsp ,( |20155 הל | 16 °  * | c 14 conjg, frt recte 

 18 652 3 וריִּכְוְי 57 הָריְּכונ.



46,1—48,2 PSALMI 

 :ריִׁש תֹוָמָלְע"לע חַרָקייִגְבִל חִצנמְלי
 :דאְמ אָצְמְנ תֹוְצְב הָרְזִע זָעָו הָסַחִמ ּונָכ םיָהלֲא-

 :םיִמִ בֶלְּב םיִרָה טוָמְבּו ץֶרָא ריָמָהְּב אָריִג"אל ןְּבילַע
 :הָלָס יֹוִתְואַגְּב םיִרָהְׁשֲעְרי וימיִמ ּורְמְחְי מַה

 :ןווְלְע גְּכְׁשִמ ׁשֹדָק  םיָהלֲאריִע ּוחָּמׂשִי ויָנְּפ רָהָנֹ
 :רֶקּב תוְגְפְל םיהלָא ָהרֶועַי יטוָמּתלַּב הָּבְְקְּב םיֶהְלֶא
 :ץֶרֶא גּומָּת א ג תוכְלְמִמ ּוטָמ םִווְג ּומָהז

 ירא תמש ירש הוה עפ ּוזח וכל
 ץֶרָאָה הצק"דע תֹומָמְלַמ תיִּבְׁשִמ יס

 :ׁשֲאְּב ףֶרשִ תולגע תיִנֲח ץֵּצְקְו רֶּבַשָי תָשק
 :ץֶרָאְּב םּוְרֶא ווג םּוְֶא םיִהְלֶא יָכֹנֲאְּכיּועֶדּו ופרהי*
 :הָלְס בקעי יַהלֶא רובל בגָשִמ ּונַמע תֹוֲאָבְצ הוה:

 :רומָּזִמ חַרְקיִנְבְל נמלי 47.
 :הּנְר לוָקְּב םיִהלאַל ּועיִרָה ףָבְדּועְקִּת םיִּמַעָה- לבי |

 :ץֶרָאָה"לַּכ-לַע לו ךלמ אָרֹונ ןֹויְלע הָוהְי"יּכפ
 :ּוניִלָנַר תַחָּת םיּמָאְל ּוניִּתְחַּת םיִמַע רָּבְדי
 :הֶלָס בַהָארַׁשַא רקעי ןואָּג תֶא ,לףנתְלַחְנתֶא ּנְלירֲחְבי

 :רפוׁש לוקְּב הֹוהי הַעּורְתְּב םיִהלֲא .הלֲעפ
 :ןרמז נבל ּורמַז ּורָמז םיהלא ּורָמְזז
 :ליִּכָשִמ ורמז םיִהלֲא ץֶרֲאָהד לכ דלמ יב
 :ושדק אפילו בש ייל םוג"ילע םיִהלֲא למ

 = הל דא ץרא"יננמ םיהלאל
 :חַרְקיִנְבְל רוָמְזִמ רישי 85

 וניהלָא ריִעְּב דֶאְמ לֶלָהְמּו "הָוהְי לוד

 6 46, ז 6 3155 תּומְלע, 6 תומְלַע, 5 תּומְלע | 3 קז גומָהְּב | 4 * + ץט
vb6א6 | ל גם5 בקע , . ,הוהי 6[ 8.12 || 5 ™ 6 ונָּכַשְמ שק, א+ 1666 | 6 ₪4  

 6א6 | 9 mlt 155 6*% םיִהְלֶא | ° prps dl | דס 5 0טק60% (תוולְגָע) |
 Ps 47, 5 * prps ברי, al ּונְליִחְנ ft 1 ;(לsine \J) רַאָפְי | * 68 ֹותָלֲחַנ | 7 תoתמ
 D MSSיָהְלאַל, 6 ּוניַהלאל |8 mlt 155 + לע, ₪6 1666 | 0 ל 2MSS +-לָכ |.
 b ft dl | ro * 6S DY; prps Dy םִע | *? 1 ןָנִמ | 5 48, 2 * א 61 |

 יָא ריע דאמ הָלְלְהִמּו הָלּודּג



 םילהת 49,8—48,3

 ץֶרָאְה"לְּכ שוָשמ ּונ הָפְיכ :וׁשְדְקירַה
 :בָרֶּלֶמ תירִק ןֹופִצ יתְּכְרִי ןויצדרה
 :בּגְשִמִל עֶדֹונ ָהיֶתּונְמְראְּב םיִהלָאּ
 חַי ָּרבֲע ּודעּונ םיִכָכָמַה הָּגַה"יָכ

 ּוזָפָחָנ יָלֲהְבִנ ּוהָמָּת ןֶּכ ּואָר המה
 :הָדְלּויַּכ ליח םֶש םַתַזָחַא הֶדָעְר
 | :ׁשיִׁשְרַּת תֹויְנֲא רֵּבְׁשִת 'םיִד יחּוְרְּב
 .ּוניהלֶא ריִעְּב תֹואָבְצ הוהְי-ריִעְּבי ּוניֵאָר ןֵּכּונְעַמְׁש רֶׁשֲאַכִ

 :הָלָח .יםלּוע"דע הנני םיַהלֲ
 ָלַכיֵה בֶרָקְב ּףָבְסַח םיָהְלֲא נימי

 ץֶרָא"ינצקילע ּףְתָלִהּת ןְּכ םיִהלֲאוָּדְמְׁשביי
 ןויִצירַה וחַמְׂשִו :יָּגיִמְי הָאָלָמ קֶרָצ
 :יְיִמְפְׁשִמ ןֵעַמָל | הָדּוהְי תֹונְּב הָנְלִנֶת
 :ָהיֶלְְנִמ ּוְפִס ָהּופיִקַהְו ןויצ ובס

 ָהיָתּוגְמְרַא ּגָּפ יהָליַחָל וםָכִָּל ותיִשיי
 :a יב :ןרחא רוָדָל ּורָּפַסִּת 'ןַעַמְל

 * .ןשתומהלע

 :רומְזַמ חרקייִנְבְל ַחַצַנְמַלי 9
 :ֶלָח יִבָשְודלְּכ ּוניזאה םיִּמַעָה"לְּכ תאְזועְמשי
 :ןויִבָאְו ריִשָע דחנ שיִאייִנּבְרנ םֶדָא יגְבְנ
 :תֹונּובְת יִּבִל תֹונָהְו תוָמְכָח רֶּבַדָי יפי
 :יִתְדיַח רו חּתְפֶא יִנְזֲא למל הא

 :יָנּבּוסי "בקע עי עָר יִמיִּב יאָריִא המ

 :ּולְלַהְתִ םֶרָשָע בֶלְבּו םָליִח- לע םיִחְטְּבַהז
 :ורָפְּכ םיקלאל ןֶתְידאְל שיא 'הָּרְפִי הָרָפ"אְל יחָא*

 2° trsp? | 6 4MSS ּזָחְפַנ | ל >25 | 8 * pc MSS חּורְּכ | ל טפק . |
 g ™ crrp | rr lc pc MSS TY vell b_ || * טק + | 2 זאS 63+ הוהי |
 14 * compl MSS הלל | ® frt dl | 15 * >6 | * וו 3155 תומלע, 6% 66 ד%

conjg c 49,r || 8 49, 2 5(תֹומְלֹע), 6 : תומלע; 1 תֹומָלַע לע <  aidvag 

cf Jes 41,23 || °° ‘EBp® awvלדח | 4 'ם8פ* סטסו0 = תיִגָחְו | 6 3 ₪1 אָרֶא  

akouBBaet igouBBouvel = ינּוּבְס יִּבְקָע Jip frt recte | ° 6 ‘apy |8° prb lc 

8MSS ךַא || ל קזפ 1 הֶדָּפִי 
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 הָאְרו אָל חְַנְל "דֹועיִחיִויפ :םָלֹועְל לֶדָחי יםָׁשְפַנ ןויְדּפ ירק
 :תחָשַה| = ּודְבאי רַעְבָו ליִפְּכ דַחָי ּותּומְי םיַמְכֲחויהֲאְרי יִּכי

 םָלֹועְל ו זמיִּתְּ יםָּבְרקי* :םָליַח םיִרֲחַאַל ּובְזֲעְו
 . זיתֹוְמָדַא ילע םֶתֹומְׁשב ּוֵאְרק רָדָו רֹודָל םֶתֹנכְׁשִמ

 :ּמְדְנ תמַהְּבּכ לַשְמִג ללב רַב םֶראי
 :הָלָס יּוִצְרַי םֵהיִפְּביֹיםָהיֵרֲחַאְו ומָל לסָּב םֶּכְרַד הז

 יםריצְו .ירקבלו םיִרָשְי םַב דרי םעֶרֹי תֶוָמ 'תש לואשל ןאַָּכ"י
 גול לב לואָש תובל

 ּוהָלָת יֵגָק יִּכ לֵאָׁשִדִיִמ .יֵׁשְפַ"הָּפי םיְִלֲאדַאיפ
 :ותיִּב דובָּכ 'הָּבְרִידיִּכ שיא רַשַעְידיִּכ *אָריִּתדלַאיז
 :וְדובָּכ ויָרָחֶא דָרְיאְל לכה חקי "ותומְב אָל 5

 דל ביטיתייק 'ִדדוי רָב וב שפני
 :רֹוא-יואָרְי אָל חצָנדדע ויָתֹובֲא רוָד"דע יאֹבָּתפ
 :ּוְמְדַנ תֹומֲהְּּכ לֵׁשְמַנ 'ןיֵבי יאָלְו רֶקיִּב םֵדֲא*י
 ףֵפאִל רֹומְזִמי 0

 ץֶרָא"אָרקּו רָב הוי םיִהלֲאלֲא
 :וָאבמ-דע ׁשֵמָׁש-חַרְזַמִמ
 :עיפוה יםיהְלא יִפְי"לְלָכְמ ןיְצִמ>

 ישרח*-לאו ףניהְלֶא אביי
 ה "הָרעָשְנ ויָביִבְסּו לכאת ויִנָפְלישא

 מע ןיִל ץֶרְצְה-לֶאו .לעמ םימָשַהְלא ארי
 א יָתיִרְב יִתְרַּכ :ייִדיְסִח יל'ּופְסא
 :הָלָס אּוָה "טפשוםיּהְלֶא'-יִּכ  וקְדצ םִיָמִש "ודיני

 9 5% ₪ 6 | * 6 116 רקיו | 5 שחק; 8 1 דַעְו םֶלּועְל (יַחָו) יִחיִו; ונפס , |
 rr frt crrp | 12 *1 6 686 םֶרָבְק צ6| םיִרָבִק || * זא815 6 םֶחּומְדַא;; ? טפק 500
 קס 1ז || ז3 * 68 ןיִבָי 6( 2ז | ל 3/4155 הָמְדְנ , 6 אס\ שןוסוש0מ 00706 = 3
 N cf Hi8,13 velךNתD Hie et exaeguatus est || 14 * fit | Dתיִרֲחַא | ל א

 Hie iY! ‘BD; prb crrp || 15 °° crrp | ° prps ih vel תת( ] = prקs גדרי
Jj diK Dy‘y}, Q mit MSS Dy} || * compl MSS bQjמ velרֶבָקַל םיִרְׁשיֵמַב  

ft trsp |23,31 | טל הָבְרִי | 18 =  trsp , | 17 “1? NN cf Prvלובומ | 16  

 rg * 6 116 ףרבי | ל 115 68 * ףדויו | < 23155 68 1ל, 1 4 | 20 * peb ו אבי
Vrs | * complךיִתֹובֲא | * 6 116 3 הָאְרִי | 21 * 23155 אל, גו לַּכ, } >  vel 

 MSS ןיִלְ cf 13 |S cfad 13 | Ps 5o, 2 prb vb exc || 3 *= frt 806 | ל 5
 8 םִיִהלֲא | * מוז 55 'םָנ | 41 :א לעמִמ | 5 = 6 ויְדיִסַח ול | * 6 ותיִרְב

 6512 ײ| | = 1 + טָּפְׁשִמ יַהְלֶא.



 םילהת 0-5

 ָב הָריִעָאְו לֵאָרְׂשִי הָרֿרַאו יע הָעְמְׁש

 :דיִמָת יְִנְָל ףיִתליִעְ תיכו יז לע אָ
 :םיִרּוּתַע ְיִתְֹלְכִּמִמ רַפ ָּךָתיֵּבִמ חאל
 :יְףָלֲאיֵרְרַהְבי תֹומַהְּב רעֶנ"ותוַחלְכ ליִּכיִי
 :ידָּמִע יש זנו יםיָרָה ףֹוְע"לְּכ יִּתְעדָייי
 :ּהָאְלְמּו לָּבַת יֵליֵּכ ְּךָל רמָא-אל בעֶרָא-םָאי
 :הָּתְשֶא םיִדּותַע םדָו םיִריְּבַא רֵׂשְּב לכּואַה 13
 :ְףיִרָדְנ ןונלֲעל םלשְו הָדּות םיהלאל חַבָז+
 :יָנדְּבַכְתְו לתא הָרָצ םוויְּב יִנֵאָרְקּוי5

 יםיִהְלֲא רַמא ועשר

 יפיע יתיִרְב אשתו = יקח 'רפסל ףל"המ
 :ףיִרְחֶא יִרְבִּ מש רסּומ ָתאְנָש הָּתַאְו יל

 | ּוהָמְרמ ימת ah הע ָתָחַלׁש יפי
 :ִפְדְָתִת ףּמַאְבְּב .רֶבְדְת ךיִחְּפְּב בשתי
 ְוָמָכ הָיְהָאיתֹיָה ָתיִמּד יִּתָשרחָהְו ַתיִשָע הלא

 ולא יִחְכְש תאֶז אָנּוניִב<  :'ִיניִעָל יהָבְרֲעֲאְו ףחיקוא
 :ליִצַמ ןיִאְו ףֹרְטָאְ
 :םיִהלֲא עׁשיְּב ּוּנֲאְרַא יִּדָרְּר םֵׂשְוי יִנְנָרְבכְי הָדֹוּת חבוי
 אֿב-רַׁשַאּכ איִבָּנַה ןָתְנ וילֲא- אוב :דודל רֹומְזִמ ַהַצנמַלי 1

 :עבְׁש-תַּבדלָא

 :יִעְׁשִפ הַחְמ ְּיִמֲחַר בֶרָּכ .יתְסִחְּכ םיִהְלֲא יָעָחי
 :יִנְרַהְט יִתאָטַחְמּו יֶגֹוֲעַמ יֵנָמְבִּכ הבְרָה

 :דיִמָת 'יִדְנָנ יִתאָטַחְו עֶרָא יָנֲא יֵעְׁשְתרִ
 זס ** כז 'א (צel יֵרָרֲתַּכ) םיִרָהָּב, 41 לֵא 'ב | זז * 632 םִיָמָׁש | * 5
 lt cf 6 שקסו6דמ6 || 152? ףְרְּבַכַאַו ;g1,15 6 + הֶלְס | 16 5-5 6א3 זמ || ל 5

 רָפַס !ve יֵרָפס | 18 * 686 ץֶרּתַו; 1 48 6 6 01 ומע | * 636 -- 071066 |
 20 1 ? תֶשּב || 21° 6 avopiav = 0$ (ND); prb dl (יִתֹויָ = היהא) | ל 8
 ָהָכְרעָאְו + 166 || * 6 יִנַפְל | 22 1/5 68 ףרטי | 23ב 7 דק; ו 5

pl vb exe |מ pr6% ד סו קוס 'ד םֶתְו, 'ד רַשיִו רֶדָנ םלָשְמְּו ויָרְדְג םֶלשְו;  
compl₪5 51, 3 * 1/5 ךידסחכ, 20155 'חְּב | * 6 יִעָשְּפ | 4 א הָּבְרַה, 0  

 155 בֶרָה | 5 * 6 יִעָשַּפ | * 7155 'נל
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 יִתיׂשָע ְּיָניעְּב עֶרָהְו יִתאָמָחֹויִדּרכְל בל
 ב כג דד קּרצַּת שמ

 :ינעידות הָמְָח םֶתְְב תושב תְְּפָ תמה
 :ןיּבְלא גְלָשִמּ יִנְסְּבַכְּת רֶהְטאְו בזַאְב יֵנֲאְטִחְּת

 :ְתיִכַּד תוָמְצִע הָנֶלגִמ הָחְמְשְו ןיָשָש יִנָעיִמְשַּת יי
 :הֶחְמ יִתְנְוַעְילָכְו יִאְטַחְמ ךיִנָפ רַּתְסַהיי
 :יּבְרקְּב שח ןוכָנ חּוְרְו םיִהְלֶא יִלְאְרְּב רוהמ בליי
 :יִגְממ חֶקתרלא ףשֶדְק חּרְו ךינפְלַמ יֵנְכיִלְׁשַּת-לַאינ
 :יִנָכְמְסִת הָביִדְנ ַחּורְו עשו ןושש יִל הָביֵׁשָהיצ

 בש ₪ םיִאַטַחְו היפר םיִעָשְפ הָרָמְלֲא

 - :צתלהת רי יפו חָּתְפִת יִתָפָש ינאי
 :הָצְרִת אָל הָלּוע 'הֶנָּתֶאְו חַבַז ץֶַפֶחַתְיאְלויבי
 :יהָזְבִת אָל םיהלֲא "הָּכְדַנְו רבׁשני-בל הָרּפְׁשִנ חּור םיִהְֶא יחְבְיִ

 :םלָשּורְי תומוח הָּנְבִּת ןויצדתֶא ְךְגֹוצְרְב הָביֵטיָהס
 :םיִרפ ךחּבְזמְלַע לע זַא .יליִלְבְו הָלֹוע קֶדַצ"יַחְבז ץֶפֲחַת ןָא!
 רמו לּואָׁשְל דניו ָמֹרֲאָה גַאּדואּוָבְּ> :דִוְדְל ליִּכְשַמ חַָנְמל 52

 למיה תיְּב"לָא דו אְּב ול
 לֵא דָמָחֹ ירֹוְּבִנַה הָעְרְּב ְלַהְתִּתיהמ

 בֵׁשְחַּת תּוַה+ :.םויַה"ִלָּכ
 :הָּיִמְר הָשע שָטְלִמ רַעְתְּכ ד גושל
 :יהָלַס יקֵדָצ רַּבַּדִמיורָקַׁש בּוֵטִמ עֶר ּתְבַהָא

 :הָמְרמ ןּוׁשְל עליי ְתְבַהָי
 לָהֶאַמ ךֲחָסִיְויֵדְתְחִי תַצְגִלָָצָּתִי לאדם

 :הָלָמ יםָיַח ץֶרָאמ 'ךָשְרְשו
 * ||  ft recteֶךיֶרָבְדְּב ( ְּךְרָבְדּב)  | * comp! MSS 65 Hieדַבָל 1115 * 6

vb exc | 8 6 conjg 6 6, >S (DnDaו gl?) || ro S יִנֲעיֵּבְׂשַּת | 15 compl MSS 
 | ), ךכרד 5 שאו לאש | 16 ** ₪ 1 | 18 * 6 אָל,1 4 | | הָנְּתַאְו (טטפ

 5 קזפ ָהְצְרִּת | דפ ** רבשנ צפה הכדנ 6 8 41 | * 68 הָוְבִי | 20 21155 'תָו, 6
 116 הָנְּבִתְו | כז = 'צ 'ז צש | הלוע dl | Ps 52, 2 2MSS 6 Hie ךְלֶמיִבָא |
 3 * 2M58 לַא | * prps 66( 9 רָּבּגְתִת;א טס ,, | *-* 3 דָסָח לא 5% 1606 | % צפ

pc Mss hq | 7°A Hie &5 ** 1? קֶדְצ רַבְִּמ | * טס .הלס 34 6 | 6  | exc 
 ְְּתַחְי; ft al (ץel ךחסיו) | ל 6 ףשְרָשְו | < קזס צט 66.



 םילהת "5

 :ּוקָחָשַי ויִלָעְו ּואָריְִו םיקידצ ּואְרִיַו
 "זועמ םיהלֶא םיִשָיאָל 'רֶבָּגַה הָּגַהְפ

 :'ּותּוהְּב זעָי יִרָשָע בֶרְּב חַטְבִיְ
 םיִהלֶא תיִבְּב .ןָנעְר תִיזּכייִנַאְוי
 :רֶעְו םלוע םיִהלֲאדָסָחְב יִּתְחְטְּב

 יִתישָע יִּ םֶלֹּועְל ְּךְדֹואיי
 :"ָךיִדיִסַח דָגְג - } ְּךְמַׁש יהנקַאו

 :דודל ליִּכָשִמ תלַחמ-לע חַצנְמַלי 9

 םיִהלֲא ןיִא בלב לָּבָנ רמי
 :בּוהַשְע ןיא :ילֶנָע ּוביִעְתָהְו ּותיִחְׁשִה

 םֶדָאיִנְּב"לַע ףיִהְׁשִה םִיַמְׁשִמ םיִהלֲא
 :םוָהלֲא"תָא שרד ליְִמ שיח תוארל

 ורָחָאסג א
 ּואָרָק אל "םיהלֶא "םֶחָל ּולְכָא יִמַע יִלְכִא" ןוא לכ עְדְידאַלַה5
 - ףנח תוָמְצִע רז" םיִהֹלֲא"יִּכ ידַחַפ היֲהדאל לֵחַפ-ּודֲחַּפ ו שי
 :יםָסֲאְמ םיִהלָאדיִּ 'התְשיִבַה

 ומַע תּוְבָש "םיִהְלֶא בּושְּב לֶאְרְשי יתועָשי ןויִצמ ןּתִי ימל
 :לֶאְרְשִי חַמֶשִי בלע לִי

 לּואָשְל ּוְרָמאיו םיִפיִּזַה אֹובְּב> :דְוָדל ליִּבָשַמ תַגיִנְנִּב הל 4

 :ּונָמִע רֵּתַּתְסִמ דֹוָד אָלֲה
 :יָנֵניִדְת ְךְתָרּובְנִבּו יִנעיִׁשֹוִה ְךָמְׁשְּב םיִהלֲאג
 יִפיִרְמַאְל הָניֹזַאַה "יִתְלַפִת עָמש םיִהֹלֲא 4
 יׁשְפנ ושקְּב םיִציִרֲעְו לעומק יִב5
 :הָלָס םּדְגְבל םיֶהְלֶא ּומָׂש אל

 8 3155 8 ּוחַמשיו al וניו | 9 * 22155 +-רַשַא | ל ₪1 וזועָמ | 8
 ונּוהְּב | זז 3 טט 6א6 || b Pre הָיַחֲאְ vel אָרקָאְו || === 6355 םיִרֹוּד רודל || % קו
 MSS = ּךְדיִסַח | Ps53,2° mlt MSS < ן cf 141 |b 1c 7MSS הָליִלֲע 14,1 |

pc MSS 17]; mlt 158 636 44 ** 14,3 רֶס לּפַה | * 115 8 ןיִאְו | 5 *  
nonn MSS, cf 14,5 |הוהי || 6 ** >  cf ad 14,4 || ° compl MSSדַלָּכ | דל  + 

cf ad 14,5 |שיבת יִנָעִדתַצַע :קידצ רֹודּב; 65 ףֵנָח קזס ךנח;  crrp; 14,5 sq - 
 © 14,6 1NDND; compl MSS -; ּוהַסֲַמ הוהי יִכ ושיבָת יִנָע תַצַע | 7 * תסתמ

MSS 6 Hie S$ 14,7 NyiW | ° compl 1155 658 הוהי | Ps 54, 5 nonn 

MSS @ DTI cf 86,14. 



54,6—55,16 PSALMI 949 

 :יִשָפַנ יֵכְמְסְּב יִנדֲא יל רוע םיִהלֲא הנה
 :'םֶתיִמְמַה ךְּתַמַאּב יֵרְרְׂשְל ערָה יבוש
 :בֹומיִּכ הָוהְָךֶמַׁש הָדֹוא ְּךָקהָחְּבְנָא הָבָדנּבי
 :יִגיֵע הָתֲאָר יֿביְָבּו יֵנָכיִצַה הָרָצ"לְּכִמ יִּכ

 :דְוָרְל ליִּכְשמ תֹניִנְנַּב חצנמלי 5
 :יִתָּנֲחִּתִמ מ םלעְתַּתלַאְו יִתְלְּפִת םיִהלא הָניזאַה

 ישב דיִרָא .ינגעְנ יל הָביִשקַה
 עֶׁשָר יִתָקע יֵגְפִמי בוא לָקִמ :הָמיֵהֲאְו
 :ינּומׁטְׂשִי ףָאָבּו ןֶוָא יֵלָע ּוטיִמְְּכ
 יל ּוְפְב 'תֶנָמ תּומיִאְו ייִּבְקְּב ליִחְי יב
 :תּוצְלִּפ יִנָּפַכְּתַו יב אבְי דַעְרְג הָאְרַי
 :הָנְכֶשֶאְו הָפּועָמ הָנּויּכ רֶבָא יִלְְִּתִיִמ רמו
 :הָלְס רָּבְדִמּב ןיִלֶא דָדְנ קיִחְרִא הגה
 :'רַעָסְמ הָעֹ חּורְמ יֶל יֹטָלְפַמ הָׁשיָהֶא'ל

 יםָנושָל גל 'יֶנְדַא לבי
 :ריִעָּב ביִרְו 'סָמָח יִתיִאְרִיִ
 ָהיִתֹמּוח"לֲע ָהבָבֹוסְי הָלילְו מיי

 יהָבְְּב תהי :ָּּבְרְקְּב לַמִעְו ןא
 :הָמְרַמּו יּדִת ּהָבחְרִמ שיִמָידאְלו
 לאָשָאְו "יִנָּפְרֶחְי ביואיהאל יב
 :ונמִמ רֵתסִאְו ליּדנֲ יֵלע יִאְנַׁשִמאל

 :יִעְדְיִמְ יפולא יִּכְרָעְּכ שונָא הָּתַאְוי+
 םיִהלֲא תיֵבּב דֹוס קיִּתִמנ וָּדִחַי רֶׁשֲאי5

 יׂשגָרְּבךלַָ
 ֹומיִלֲעיִתָוָמיִׁשו6

 :'םָבְרקְּב םֶרּגְמַּב תֹועָריְּכ םִיַח לאש ּוָדְרי
 7 * ,(KE QW! vel QVW 0 1( 155 65 116 ביִשי 3 בָשי?; 1 בושָי | ל ₪( 8 [
 8 frt trsp post7 | Ps 55, 2 frt dl | 3 prps הָמַהָאְו: טפק :'| 4 1

 תקעצמ | 5 * + 1 |? frt dittogr | 7 prb 41 | ף ** 69 טָלַפְמ הָליִחִא, 1 8 |
vb5 ₪6 81 | דס ** 6 (םזפ גלפ = עלב) || * 6.+ םֶתְצַע, ₪ 1606 | 5 ₪  
 exc || 12 * >63; זס סדק || ל /3גצל ךות || 13 = קזל ויָנַפְרַח יִביֹוא | ? קז
 עט 6אס || 15 ץטס 6א6 | 16 * א תומישי ? 0 mlt MSS טזפ תֶוָמ (איָשָי =) ישי

Q; frt vbb exc | ® prb dl (gl).1  



 םילהת 56,10—55,17

 :יִנעיִׁשּו הֹוהיַו אָרְמֲא םיָהלֲאלָא יִנֲאז
 הָמָהָאְו הָחיִׂשֶא םִירָהְצְו רֵקַבָו בֶרעי*

 יִׁשְג שב .יהָרפפ :ילוק עשיו
 :יִדְמַע ּוָה | םיַּרְב"יִכ יָל"יבְרּקִמ

 הָלָמ | םֶדָק יבֵׁשיְו .םְנעְיְולֲאועַמְׁשיי
 :םיִהְלֲא ּואְרי אָלְו ומָק תֹופיִלֲח ןיִא רֶׁשֲא

 :וִתיִרְּב לח 'ויַמלׁשִּב יויָדָי תָכָׁשיי
 ּוְּבלבֶרְקּו 'ֹויִפ 'תָאָמֲחִמו ולח

 :תֹוְחְתְפ הָּמַהְו ןָמָׁשִמ ּויָרָבְד וָּכַר
 לכללי אּוקְו ףבָהְי הֶוהְילע ףְלָשַה
 :קיִדצל טומ | םועְל ןּתִודאָל

 תַחָש ירָאָבְל םֶדְרוּתוםיִּהלֶא הָּתַאְו
 םֶהיִמִי ּוצָחְיאל הָמְרַמּו םיָמָד יִשְנַא
 יט יֹנַאו

 ּתְָּב םיִתְׁשלְפ
 :יִנָצָחְלְו םתל םויִהדלְּכ ׁשֹונֲא יֵנָפָאְׁשִיְכ םיִתלֲא ינָגְח*
 :םורמ יל םיִמָחְל םיֵבֹריַּכ םיַהלְּכ ירְרוׁש פא
 רבב ללהַא םיהלאבי :חָטְבָא ךיֶלא ינא אָריִא םויּ

 יל רָשְב הָשַעְי-המ .אָריִא אָל יִּתְחַטְּב םיִהְלאַּב
 :עֶרָל םֶתֹבְׁשְחַמ"לָּכ יִלָע ּובֲצַעְי יִרָבְּד םויֲה"לָּכ"
 :לַשָּפַנ נק רָשַאּב ּורָמְׁשִי יבקע "הָמַה מניפצר ורוני
 :םיִהְלֶא דרוהםיִמַע ף3 ומל-'טֶלּפ אלע
 ְָּתָרְפסְב אלהי ד ְךָדאנְב יָתְעָמִד יהָמיִׂש הָתֶא הָּתְרַפְס יד

 :ילםילָאהיכ יּתְרהָז יאָרְא סיב רוח יבוש זאט
trsp , | ° ft1 הפי;  rtז7 8 םיִהלֶא | 18 115 5 עמשאו; 1" | זס *  

 crrp || 20 °° 1 c 659 בָשי ומָנעִיְו | 21 5 םספמ 1155 6 1די , 5 קאש | 1
 ויָמְלשְּב | 22 * 1 קַלָח (?61 6 68 ויִנָּפ סזס ויפ) | ל 1 6 2155 2 116 8 תאָמַחַמ

Hie caritatem tuam |ובְלְּב | 23 גש ָךְבָהָאֵי,  - aתֶאָמָחַמ | =  vel 
 24 *1 ראב ו רוּב | *6+הוהי | Ps 56, 1 6 דע iw םַלֲא | 3 6

cfm | 6 ftcmp |רָבָּד Bieרמ | 5 6 יֵרָבְּד;  prps6ח6 טשסט6 (םּורָמ);  
6Eפנ | 8°  compl MSSונופצי | ©  cmp | > K JY, Q et MSS7 *®  

 Hie $ יא vel ןיֵא; קז ןיֵא ןָנָא || A טֵלַפ; קז םַלַּפ | 9 *1 65 הָמיִׂש
ft a1.ל 14 ₪1 (ךתרפסב קזס ךדאנב) | זס =  | vel RY 



 ו |

| 

5 PSALMI 951: 

 :ירָבָּד לֵלַהַא הוה רֵבָּר לכַהַא םיִהלאָּביי
 :יִל םָרֶא הֵׂשֲעַיהַמ אָריִא אֵל יִּתְחֹטְּב םיָהלאַּבי*

 ְָל תֹוָדּוּת םלְׁשֲא ְּךיָרָדְנ םיִהלֲא יִלָעי
 ינֶפל ךלהתקל :"יחָהִמ ילגר אָלַהה תַוְמִמ יֵׁשְפַנ ָתָלִַה יֵּכי

 :"םיִּיַחֶה רואָּב' םיִהְלֶא |

 :הָרָעְמּב לּואָשייִנָּפִמ וחרְבְּב םֶתְכִמ דָוָדְל תֶחְשִּפלַא ַחֶצְנְמְלי 57 |
 יִשָפּב הָיְסֶח ב כ .יִנְָּחויִהלָא יִנָגחִ

 :תֹוְוַה רֶכֲעַי דע הָפָחֶא ךיִפְנְּכלַצְבּו
 "יֵׁשְפנ :וְּתַמא| | לע רָמג לאָל ןוְיְלָע םיָהלאַכ אָדְקֲא
 ִחְסח םיִהלֶא חֵלְׁשי 'הָלָק יִפֲאׂש ףְרַח יִנֵעיִׁשויְוי וםִימׁשִמ חָלְׁשי

 םֶנָאיֵנָּב םיִטָהל .הָבְּכְׁשֶא םֵאָבְלְךותְּ
 :הָּרח בֶרָח םָנּוׁשְלּו םיִצֲחְו תיִנֲח םֶהיֵנׁש
 ְָֹובְּכ ץֶרָאָה"לְּכ לע םיִהלֲא םִיָמְׁשַה-לַע הָמּה

 "ָשְפַנ ףַפָּכ יַמָעְפל ּוניִכַהי תֶשַרז
 :הָלְס  הָכּותְב ּולְפנ הָחיִש ייְנְפל ּוָרְ
 ייָבל ןוכָנ םיִהְלֲא יִּל ןּוכני

 ייֵּובְכ הָרּוֲעפ :יהָרַמזֲאַו הָריֵׁשָא
 :רַחָש הָריִעָא רֹונַכְו לֶבָּגַה הָרּע
 :םיִמאָלּב 'ְּרָמַזא | ָנֹדֲא םיָמעָב דאי
 ְָּּתִמַא םיָקָחְׁש-עְו ְְּסִח םִיָמָש-דַע לֶדְנְיִכיי
 ְָּובְּכ ץְרָאָה"לְּכ לע םיִהלֶא םִיָמָׁש-לַע הָמּוריי
 :םָּתְכִמ דְגֶדְל תֶחָשַּתִדלַא ַחֶצְנְמְלי 8

 :םָרֶא יגְּב ּוטְּפְשִּת םיִרָשיִמ ןְּרּבדִּת קֶֶצ ֶלֶא םנָמֲאָה
 :ןּוסַלַּפְּת םֶכיִדְי סמח" ץֶרְָּב 'ןּלָעְפִּת 'תָלוע ילְּביףַא

 :בָזְכ "ירבו ןָטָּבס יּועְּת םֶחָרַמ םיִעׁשְר ּורזי
 :ונְזֶא טאי שרח ןָתָפמְּכ שָחְנתַמַח תּוְמְדִּכ ומָל-תַמַח

 'rr © frtdl; cfs | x14 = frt glcf9 || °° ft Var | Ps 57,3 6AE + הָלְס |

 4/5 *-* ₪, 61יִשְפַנ יִפָאש ףַּכִמ עישויו | 4 * >6 | 7 7" 5+1 ּהָב הָׂשְּפְתִנ םָתַּכ |
 8 °° < 108,2 | ל ins וז 6[ 6%; שפק + || g ~® prb crrp; IMS 8 יִרונָכ 'ע;

 108,2 I’qN (68 in gloria mea); prps' 'כ הָּתַא | ל 41 ה | זס * 1084 הוהי |
Ps 58, 2 6 Hie5 1( 1155 1084 'או | זז 1085 לָעַמ | 12 1086 לעו |  

 םֶלֶא; 1 םֶלֶא | 3 * 66 16 8 םֶכְלְּכ | * 36 לוע, 1 לָוְעְּב | < 8 1 ןּולְלַפִּת |
 “4 [ c 60/86 ןַסַלַפִת "י סָמָמ | 4 * 54 6 ₪ 6ספְנַא | * ₪ 1 6 6 ּורְּבְּד



 952 םילהת 59,13—58,6

 :םָּכְחְמ םיִרְבֲח רָבֹוח םיִׁשֲחַלְמ לוָקְל עַמְׁשיהאָל רֶׁשֲאפ
 :הָוהְי יץתָנ םיִריִפַּ 'תועָּתְלַמ ומיִפַּב ומיִּגַשיסְרַה םיהְלאז

 יולי מכ 'וח' רי ֹומָלוכְלַהְתַי םימ"ומכ סא
 ׁשָמָׁש ּווֲח"לַּב 'תֶשַא לָפג ךְלַהי 'סֶמֶת "ללְּגְׁש ומ

 = ּוגְרֶעׂשִי 'ןורָמדּומָּכ יחדומָּכ' דַמָא יםָכיֵתְריִס ּוניִבָי םֶרָמֶּביפ
 = ועָשְרֶה םֶרָּב ַמְרי ויַמְעּפ םֶקָנ הָוָח"יִּכ קידצ חַמְׂשִייי

 :ץֶרֲאְּב םיִמְפְׂש םיהלֲא-שי ְךַא קידִצל יִרָּפְדִא םֶדָא רַמאיִויל
 -תֶא ָרמׁשִ לאש חשב םֶּתְכִמ דְוָדל תַתְׁשַּת- לַא ַחָצנְמל 59
 :ֹותיִמֲהל תה

 :יִנָבּגַשְּת יִמְמוקְתְמִמ יָהלֲא יֵביֲאַמ יֵנְיִצַה*
 :ינֲעיִׁשֹוה םִיַמְּד יִׁשְנֲאַמּו ןוָא ילעּפִמ יֵגֵליִצַהנ
 םיִּזע ילע רוני יֵׁשֹפנְל ּובְרֶא הָנַה יִּכי

 שו :"הָוהְי יִתאַּׁטַח-אָלְו יִעָשָפִדאְל
 :הֶאְרּו יִתאָרקל הָרּוע נובי ןוצְרי
 לֵאָרְׂשִ יהא תֹואָבְצ םיִהְלֶא הָוהְי הָּתַאְו5

 :הֶלָס ןֶנָא יִדְגְב לָּ ןֹהְּת-לַא | םִיּונַה"לְּכ דֶקפְל הָציִקַה
 :ריע ּובְבֹוסיִו  בֶלָּכַכ ּומֲהָי ברל ּובּושיל

 םֶהיֵתֹותַׂשְּב יתֹוברֲח םֶהיפְּב עי הגה
 :לעמש ימְדיִב

 :םּג"לָבְל גַעְלִּת ֹומָכ"קַחְׂשִּת הָוהְי הָּתַאְו
 :יִּבַנׂשִמ םיַהלֲא"י יהְרֹמְׁשֲא ְּךיִלֲא וועס

 ומיה ְליֵחְב 'ומעינה :ימע כשורה לָאיוצ
 םֶנֹואְנב ָדכָכְִו ֹומיִתּפְׂשרַבְד ֹומיֿפיתאַטַח :יָגַֹא ונגנָמ

 7 *65םֵרָה | * תסתמ 1155 תועְלַתִמ | © 68 ץֵתָנ | 8 ** קצל 1 ריִצָח ֹומּכ
55S מםn | © & ef tapeלכש | ל bl MSSתסממ  * gוצֲח 038 ןיצַח |  Kלְלֹמְתָי | ל  

 תּושֶאְ | זס * 115 8 םֶהיתריס || 5-ל כצט cזזק; קזק ַחֹוח +e לּורָח | זז 6 וויּפַּכ |
 Ps 59, 1 6 רמשיו | 2 11/15 68 םיִהְלֶא, םספמ 1155 הוהי | 4 * 115 ודוגי |

ft dl} || 8° prps5 1115 8 יִנדַא, 3155 יִהלֶאא וזפס +, 31 61 | 5 * קס 1 יִבוַע || *  
 תופרח | b-b frt dl | ro*1y c compl MSS et Vrs, cf 18 | ל 3 הָרַמוַא,
 cf 18 | zr ° 1c 2MSS 6 Hie ‘הא |? KG Hie $ =D, Q mlt MSS & דס
 1K || 12 = crrp, prps 'A רַחֵּת לא, a1 4 לֶא ג1 םֶּנָחִת לַא | * 3 ₪ לשש
 Tbp faciant cf 44,24 || ° prpsיִנִכַה | 4 3 ומדיִנַהְו | < ?1 ומָנְגַמ | דב 5 2 116 לש

propter culpam; prb vs crrp.2000070, 6  



 ּז

59,14—6L,2 | PSALMI 953: 

 ומגיִאְו 'הָלַּכ ּהָמֲחְבִי הָלַּכיצ :ּורַּפַסִי ׁשֵחָּכִמּו הָלָאַמּו
 :הָלְס זרה ספא בקע לשמ םיִהלֶא-יִּ ועד

(47 T 

 we: sic ןגר ראו x רישא נאז
 :יל-רצ םֹויְּב סונָמּו יל בָּנָשִמ תיִיָהְדיִּכ

 יּבנשמ םיִהלֲאיּ הָרַמוַא יל יזע 8
 ;יָּסַח יהא

 תֶא ו 1תוצַהְּב< :דַמְלְל דִוְדְל םָּתְכְמ תּודַע ןשּוש-לע חצנמל! 60
 חלמ" איִנְּב םוָרָא-תֶא ךיו בָאװי בֵׁשַו הָבֹוצ םֵרֵא-תֶאְו ֿםירָהנ םָרֲא

 לא רֶשְע םינְש
 :ּונָל בְבושִּת תְפַנִא ּונָתְצַרְפ ּונֲּתְחַנְז םיִהלֲא
 :הָטָמ-יֵכ ָהיֶרָבְׁש "הָּפְר יּהָתְמצְּפ ץֶרֲא הָתְׁשִעְרַה
 :הָלעֶרַּת ןֶי ּונָתיִקְׁשַה השק ְךִֶע ָתיִאְרַה
 :הָלְס טָׁשָק יֵנְפִמ סָֹונְתַהְל סג ְּףיאְריִל הָּתַתָ
 :דָּרַמַא :וננעו נימי הָעיִׁשֹוה ְּךיֵדיַדָי ןּוצְלֲחַי ןעַמָלל

 תוָּכְס קָמָעְו םֶכָׁש הָקלַחַא :הָזלעֶא ֹוׁשְדָקְּב רֹּבָּדוםיִהלֲא*

 :יִקְקְתְמ הּוהְי ישאר ּוָעְמ םִירְפֲאְו הָׁשנִמ ילְורֲעְלִג יל
 :ייִעֲעורְתַה תֶׁשָכְּפ יֵלָע יִלענְּךיִלְׁשַאםודַא-לע יִּצְחַרריִפובָאֹומ

 :םֹוָדָא-דע 'יִנֲחָנ יִמ ירּוצמ יריע יִנליִבְוי ימז
 :ּוניִתואְבְצְּב 'םיִהלֲא אֵצָתאָלְו ּנָּתְחַנְז םיָהלֶא יהָתַאְאְלַה יי

 :םֶדא תעּושִּת אושו רֶצַמ תֶרזַע נְל"הְבָה
 :ּוניִרַצ םּובָי אּוהְו ליח-הׂשענ םיהלאב +

 :דִוְדְל תַניִגְנ-לַע ַחָצְנְמְלי 1

 יָתְלִִּת הָביִׁשְקַה יָתּנְר םיִהלֲא הָעְמַׁש
 ז4 = ft ְךְתָמֲחַּב | 15 | > 6503 ₪7 | 16 * א ןועוני 0 ןּעיִני | * 16 6
 A Hie ילו vel נילי | 18 * > 116 | 1 ודְסַח יַהלֶא ₪ ופ5 " 'א ינמדקי
 יררשב 56 זז | Ps 60, ז 6 םיִנשָש ₪ ad 45,1 | 2 6 ותיִצַהְּב | 3 ftובבש|

6trsp , |ָתיִורָה |  pro N®5 || ר prpsהָּתְמַצְּפ | ?  nonn MSS ּתh9, al4 *  

trsp accent; 108,89 dywweri-יִננֲעַ 6[ 108,7 | 8  Q mlt MSS Vrs7 א ּונָנַעְו  
 dopa, $ fortis sum; prps הָועָא | זס * 1 6 36 108,זס יִלָע | ל 1 6 36 108,זס

 עעּורְתֶא || זז * קזפ דע || * זס8,זז רָצְבַמ || * ו יִנָחְנִי | ז2 * > 10812 | ל > 23[
Ps 6r, r compl MSS Vrs Nl'}_.ּוניִמְק ||  nonn MSS14  
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 [4 םילהת 61 ,2

 יִבל ףטעב אָרְֶא דיְא'ץֶרָאָה הצקמי
 :ייָנֲחְנַת ייֵנָּמִמ םּורָי'רּוְּ
 :ביוא יִנָפִמ זע"לּדְנִמ .יִל הָחֲחַמ יָה
 :הָלָפ ּףיִפנְכ רָתַסְב הָסֲחֲא םיִמְְִּלֶהֲאָב הָרּנֲא

 :ךִמש יִאְרִי תשרי ָתָתְנ יִרָדְנל ָתְעַמׁש םיִהלֲא הָתַאדיִ
 :רֶדָו רֶדֹומָכ ויתּונׁש | ףיָסוּת ּךָלָמיַמְיַלע םיִמָי
 :ּוהַרְצְנְי ןמ תַמֲאָו דָסֲח םיָהלֶא יגל םִנֹוע בשי*
 :םויוםֹוי יָֹדְנ ימְלַשְל דע ָךְמַׁש הָרָמוא כי
 :רְוְָל רֹומְזמ ןותודי"לעי ַחַצַנמַלי ל

 ייִתְעּושְ גמ יִשְפַנ המוד םיהלֶאהלֶא א
 :הָּבַר טּומָאדאְל יּכַנְשִמ יָתָעּוׁשיִו יִרּוצ אּוהְַּא
 יונ ריק 'םֶכְלָּב "ְּּצְרִת שיא-לע ּוֲתְתֹוְהְּתוהָנֲא-רַעי
 ידה ּוצַעְי ותֲאְׂשִמ ְךַא :יהָּחְַּה רג
 :הָלְמּולְלקְי םָּבְרְקְבּו ּוכָרָבְי 'ויְִב בכ יָאר
 :יָתְוקּת ּנַממיִּכ .ָׁשְפנ יִמּוָּד םיהלאל א

 :טוּמָא אֵל יֵּבַנְׂשִמ יֶתְעּוׁשִו יִרּוצ אּוָהְרַא
 ייצעדירּוצ יֶדובְבּו עְׁשִי םיִתלֲא-לע*

 םַעְותָעדִלָכְב  וָב ּוחְסּבִי :םיִהְלאַּב יִסֶחַמ
 :הֶלָס ּונְלהַסַחְמ םיִהְלֶא | םֶכְבבְל וינָפְלְכְפַׁש

 שיִאיִנּב בכ .םֶדָאְיְּב לֶבָהיּדַאי
 :דַחָי לָבָהַמ = הָּמַה תולעל םיָנְזאָמְּב

 לְּבְהָּת-לַא לְזְנְבּו קָׁשעְב ּוִחְטְבִּתלַאיי
 :בל ּותיִׁשִּת"לַא בניב ו ליה

 יִּתְלַמׁש זםִַּתְש  םיִהלָא רָּבּד תָתַאיי

  velד 1 ֹומָּב |  cf 213תֶׁשָרֲא  | 6 1 ftיָנֲמְמֹורְּת | * קצקצ יִנֵחָּנַת 6 = 3

 "לע  AE Heןּותּודיל,  | 8 <2MSS ¥ Hie; ft dl | Ps 62, 1% pc MSSיִמיַכ
 |  | 3 6% 6 657ןּותיִדְי | 26 יִמוד | * תספמ )1155 68+-יִּכ | * 6 יִתוְקִּת

  | freed 1גז ּוחַצְרִת, ּוחְצְרִת  ּוחְצְרִּת; 8 41 1 וחרצת = ותתוהת) * 4
 היּוחד הָרַדְג; 8 קס ַתיִּדַהְל צפק 0 1'גַּכ) | 5 * 6 יִתַמְשִמ 116 ותַאָשַמ קז

 | 6זזק | * 63 ּוצְרִי; ? 6 (/3גז זס וצעי) | 5 65 ₪ קאש || "1 6 656 ומיִפְב

6 pc 155 היִמּוד ₪ 2 | 8 * 115 יִרוצ 5/0007 meun | ל 65 ירזע | 9 6 

 |  excמ ₪6 vולהבת | ל  prb recte; trsp + || ro trsp , | rr ° 5MSSתַרֲע"לְּכ

r2 compl 155 .ּונְעַמָש 

| 



\ 
| 62,13—64,10 PSALMI 955: 

 דָסָח יִנֹדֲאְְלּווג :םיִהלאַל זע יִּכ

 ּוהָשַעְמְּכ שיֵאְל םִלׁשְת יהּתַאיִּכ
 :הָדּוהי רֵּבְדַמְּב ּותֹויְהַב דֶוְדְל רֹומְזמי 3

 יֵׁשְפנ וְִּל הֶאְמַצ ְּךְרֲחְׂשֲא הּתַא לַאוםיַהלֲא*
 :םָמדיִלְּב 'ףיָעְו הָיִצִהץֶרָאְּב יִרָשְב ָךָל ּהָמְּ
 :ךֶדובְכּו ףּוע תוֶאְרְל ְּךְתיִזֲח ׁשָקַּב ןכ
 :ּךנּחְּבַשְי יִתְפָש םייחמ ְְּּסַח בּוָמיִכי

 :יִפכ אָשֶא משב יח ָךְכְרָבַא ןֵּב
 :יִפְיִלְלַהְי תֹונָנְר יֵתפְׂשְו יִׁשְפנ עַּבָשִּת ןָשְדָו בֶלֶח ומְכַ
 :ךָבדהַּגַהֶא תורָמש5 יעוצודלע ְךיִּתְרַכְז"םֲאד
 :ןּגא ְּךיִפְנַּכ לַצְבּו ל הָתְרְזַע ָתֶיָהְדיּכ*

 ְדניִמְי הָכָמְּת יֿ ְּךיָרֲחֲא יִׁשְפנ הבר
 :ץֶרֶאָה תויּתְחַתְּב ואבי יׁשפנ ּוׁשָקַבִי הָאֹוׁשָל הַּמַהְויס

 יָה םיִלעְׁש תַנִמ בֶרְחדיִדיְדלע הָריִבַרוז
 וב עֶּבְׁשֹנַה- למ ללה .םיִהלאַּב חַמשי למה
 :רקש-ירבור יִּפ רֶכְסִי יִּכ

 :דְוָרְל רומָזִמ הנמל 64
 :ייח רֹצְּת בוא דַחַּפִמ יִחיִׂשְב ילוק םיִהלֲא-עֶמְׁש*

 נָא ילעפ תשֶנרֿכ | םיִערָמ דפ ינְיּתְסַ
 :רָמ רֵבָּד םָּצִח ּוכְרָּד םֶגֹושְל בֶרָחכ גנט רֶׁשֲאי
 :יומל-הָא :ּאָריו אָלְו והרי םָאְתַּפ םֶּת םיִרְּתְסִמַּב תֶריל5

 יִמ ּורָמָא םיִׁשָקֹוִמ ןֹומְטְל ורְּפסִי עֶר רַבְּדוֹומָלוקְזַחיֿ
 :'קְמָע בֶלְו ישיא 'בֶרְקְו שָפְחְמ שָפַח יּונמַּת תלוע 'ּושְּפחְי

 :"םֶתַּפַמ ּויָה "'םּוֶאְתִפ ץח םיִהלֶא רי
 םֶנושְל יּומיִלָע ּוהְליִשְכִיַויפ

 םֶרָאלְּכ יּואְריוופ :םֶב "הָאְרלָּכ 'ּודְדוְנְתִ
13 frt ins iN) | Ps 63, 2° | prb c pc MSS 8 אָּכ | ל ₪ 61 ש6] 41 היצ' 

et 1 הָּפיַע cf 1436 || 6 prb dl || 7 pps .ףַא | 8 1 קזל ןנלְתֶא סז,ז || זס 6 אשל 
frt dl | zr 1 frt c 63 37), al Diיָָיר | ש5 64, 5 5 ּואָרַי | 6 ** 1 )₪ ad 

4?) |? Hie $ ּונְל | 7 vs סדק || * 2155 \פ ושפה || > mit MSS sony; 6 

Hic 3 BN; prps ו | % | >1%15, 2155 בָרְקּו, 6 בָרְקְו | * קזספ שָנָא | 
f prps 2Py || 8° trsp , || ° prps םֶּתַכְמ || § *" crrp, prps יִלָע ומְליִשְכִי | 

 יאר | זס * 6סזתק] 2155 2 ּואָריִו  | < compl MSSדָדונְתִי 20185 5
61* 



 םילהת 4

 :ּוליִּכָשַה 'והשעמּו םיִהלֲא לַעפ ּודיִגיַו

 :בָלייִרְׁשוהלְּב ּולְלָהְתְיָו וב הָסֲחְו הוה קידצ חמֶשויי
 :ריִש דְוָדְל רֹומְזמ חצנמלי
 ןײצְּב םיִהֹלֲא .הָּלֵהְת יהַמְָךְלַ
 ;'רָדְנְַלשְי פלו
 :ראָבי רֶׂשְּב"לָּכ 'ּיִדָע הָלָפת יֵעמש

 :םָרְּפכְה התא וניַמשֿפ ינמ ּורָּבג 'תנוע וָרְּבִּד +
 יְיָרֹצֲח ןֶכְׁשִי בֵרָקְתּו רָחְבְּתויֵבְׁשַא

 ליה .kik די בּומְּב הָעּגְשִ

 < ;םיקחר ב ץראוצקנ חטבַמ

 :הָרּובְנִּב ֶזֶאָג ֹוָחכְּב םיִרָה ןיִכַמי
 :םיִּמִאְל ןוקהו םֶהיִמ ןוָפש ימי ןואָשוחיִּבָשַמ
 ךיִתתוֶאְמ תצְק יִבָשְי ואיי
 :ינְרִת בֶרָעְו רֶקָב יִאָצַמ

 הָנְרׁשְעַּת יתֿבר יִהָקְתְׁשּתו וץֶרָאָה ָתְדָקִּפס
 :יָהָניִכְּת כי יםָנְגּד ןיִכַּת םִיָמ אֵלַמ םיִהְלָא גֶלַּפ

 רבת הָחְמְצ הָּנָננְת 'םיִביִבְּב ָךדודְג תחנ הו היְְִיי
 :ןַשּד ןופערי ךיִלְנֶעִמּו ךֶתְבּוט תַנָש ּתְרַטַעַי
 :הָנְרְנְחִּת תועְבִג ליִגְו רָּבְדַמ תוֶאְנ ּופַעְרָי 3

 רָבּופְטַעַי םיקְמעְו ןאֿצַהוםיִרְכ ושב
 :ורישידףא ּועַעְוְִתִי

 רֹומְזִמ ריש נמלי 66
 : יותְלַהְּת ידובכ 'ומישי ֹוָמָׁש-דּובְכ רמז :ץֶרָאָה ל םיְִלאֿל ּועיִרָה
 יבוא ךלרושחכי ְךָזע בֶרְּ ךישעמ אָרֹונ"הַמ םיהלאל ומ
 :הֶלָס ךֶמש ּוָרָמַזַי 'ָּךְלּורַמזיִו ידל וֲחתְׁשִיוץֶרֲאָה"לְכי

fit recte | Ps 65, 2° lc Vrs PT | ° ins c 6MS5י הַׂשֲעַמי, Tזס ל $ \י 
 | םֶלָשּוריִּב | 3 * 6 116 5 עַמָש | ל יג ידע | < יאש אבי | 4 5? 41 | ל 6 ּונְמ|
 = 5 * 51155 ךרצח | * 6 שדק | 61 קזמ םִיִאְו | 8 68 ןּומֲהי; ₪ 'ג 'ש ₪ ל 'הו|

 | 9 צט 6א6 | זס חפ ₪ הקשו | ל 6 ַתָּבְר צe! תְּבְרַה || < 5% הָנְנד | 99 6 6
  5 forma mtr incert | ? nonnססט 64 1017; קל 41 | זז 670100010 00706 |
MSS ,ריִצָח psזp 14 || רָּכ' a1 dl | Ps 66, 2 = fri dl | ° S vl, prps וריש 

 ו ּוחיָש || < 86 דובָּכ | 3 1 5+ ּושָחָכִי | 4 *1ךְל | * 1 ףְל ₪ טק



66,5—67,6 PSALMI 957 

 :םֶרֶא יַנְּב-לַע הָלילֲע אָרֹונ םיִהלֲא תֹוָלעְפִמ ּואָרָו ּוכל5
 וד ד

 :יּב"התְמְׂשנ םש .לְָב ּרבעַי רָהנּב הְָׁבילוסי פה
 יּומיְרִי -לַאוםיִרְרּוּפַה הָניֵּפצִּת םִיּגַּב ויניִע םֶלֹועוֹותְרּובְנְּב לשהז

 :הָלָס ומל] ,;
 לר טל מ יח רש סשה

 סקר ּונתפרצ םיָהלֲא ּונָּתְנַחְבְדיִּכפ
 :ּוניָנְתָמְב "הקַעּומ ּתְמַש "הָדּוצְמַב ּונֲתאֵבֲהיי
 םִיַמַבּו ׁשֵאָבּונאָּב נשאל שונָא תבַּכְרְה יי

 : היורל ּונַאיִצֹוּתו
 :יִרֶדנ ךל םֶלָשַא תֹולועְב ּךְתיִב אוָבָא
 :יִלְרַצַּב ירבו יִתָפְׂש צָּפ"רְׁשֲא 4
 םיִליִא תֶרֹמְקיבִע ךל-הלעֶא םיַחיִמ תל

 :הֶלָס םיָדּוּתע-םע רֶקְבהַשַעַא
 םיִהְלֶא יאְרהלְּכ הָרְּפַסַאו ּוָעָמָש-ּוכְלי6

 :ישְפנְל הָשָע שא
 :יינֹוׁשְל תַחַּת םַמּורְּז יתארק-יפ ויִלָאיל
 :יִנדַאועמָשַי אָל יֵּבְלְב יִּתיִאְרדםִא ןְוָאַי5
 :יִתְלַפִּת לוקְּב ביִשְקַה םיהלֶא עַמָׁש ןֵבָאַפ
 :יִּתֶאַמ ֹוּדְסַחֹו יּתְלְפְּת ריִסהאָל רֶׁשֲא םיָהְלֲא ורבי

 :ריִׁש ירֹוָמְזַמ תֹנינְנְב ַהַצנִמַלי 7
 :הֶלְס ּונָּתֲא ויֵנְּפ ראי .ונכְרְביו ּונָנָחִי םיִהלֲא*

 :יִָּתעושְו םיוגילָכְב יד ץֶרָאַּב תעבלּ
 6 :םָלְּכ םיִמע ךּולוי םיָהלֲאֹוםיִמע ווי

 !םיִמָאְלּו 'רָשיִמ םָמַע יִטֶפָשַתִהיִכ | םיִמֲאל ּונּנַרָו ּוחָמׂשִ
 :הָלְס םְִגַת ץרַאג] = ;םככ םימע ולוי םיָהלֲא סע ווי

 5 2MSS תֹוליִלֲע, 6 év BouAaic, Hie consilia | 6 6-0 | ל יא

 iQ, mlt MSS Q 317: | * > םספמ 155 ; 3 םֶלעְל | 8 6סופ] 155 3 םיִהלֶא |
 8 וניִשָפנ; 6 יִשְפַנ | 1 טּומָל | < וו )155 ּוניִלְגַר; 6 יִלְגַר | זז 1

mit MSSתרסומ | 12 *  cf 69,24; Ez 29,7; alרוצמב || ל 1 ₪ 66 38 דעמ  ₪ 

 crrp, 6 kai Jywoa dro thv yAddodvהָחְוְרְל | 17  |Plc Vrs6 ּוניֵׁשאָרְל  

 uov Hie $ ef exallavt (34 eum) lingua mea; prps יִאְנושל תַחַּתְמ יִּתָמַמּור |

2MSS67, ז 6+-רִוָדל | 3 = 25 ְּךיֵכְרְּד  Psיִתיִצְר | 20? 4! |  s18 קזק 
 וּכְרַּד 8 ויָכָרְּד ן * 3 ותַעּושי || 5 * 3* +- טפָשּת קֶדַצְּב לֵבָּת | 9M רׂשיִמְּב



 958 םילהת 67,7—-68,17

 :ץראיספַאזלכ ותוא ואְיי | םילֲא ּונְכְרב
 :ריִׁש רֹוָמְזִמ דוד חַצנְמל 68

 :ויִנָּפִמ ריִפְנַשְמ ּוסְנִיְו יָבֹאוּ םיהלא םּוקְי
 שָאדיִנּפמ גנוד סָמָהְּכ יּףְְנִּת ןָשָע "ףדְנַהְּב

 :םיִהלֶא יִנָּפַמ םיִעָשְר ּוָדְבאָי
 :הָחַמִׂשְב 'ּושישיו םיִהלֶא נפל יוצע ּוחמִׂשִי םיקידצְו+

 יתֹובְרעְב ברל ולס "ומש ּוְרמַז ו

 :ויִנְפְל ּוְלַעְו 'ומָש יהי
 .ושדק ןועָמְּב םיִהלֲא תוגְמְלַא ןָּידְו םיִמֹותָי יבא

 יתֹורְׁשּכַּב םיִריִסַא איִצומ הָתְיַבוםיִדיִחְי "בישומו םיֶהְלָא
 ;הַחיִחָצ ּונָכָש םיִרְרוְס"'ְךא

 :הֶלָס ןומישיב ְּךְרעַצַּב עי נפל ָךְתאֵצַּב םיהלא
 םיִהְלֶא יִנּפִמ ֹופַטְנ םִיַמְׁש-ְַא והָׁשָעְר ץֶרֲא

 :לֵאָרְׁשִ יִהְלֶא םיהלָא יִגָּפִמ  ייֶניִס הָז
 :"ּהָּתְננוכ הָּתַא הָאְלְנְ ףתלחנ' םיִהְלָא "ףיִנִּת תובְדַ םַשגי

 :םיִהלֲא יגל יְֵּתָבֹומְּב כת ּהָבובׁשי ְַיחי
 :בָר אָבָצ תֹורְׂשַבְמַה רֶמֲאָתְי יִנֲֹאַצ

 :לֶגׁש קְלחְת תופתוְנּו 'ןוָדִּי ןוּדו תֹואָבְצ יכְלַמיי
 םִיָּתֿפְׁש ןיִב ןּובְְּׁשִת"םָאיײ

 :ץּוְרָח קֶרְקריּב ָהיִתורְבָאְו ףָסָּבב הָּפִחִנ הָנֹוי יִפָנַּ
 :"ןּומְלַצָּב גְלֶשִּת ּהָּב םיִבָלָמ ירש 'שֶרָפְּביי5
 ןֶשְּברַה םיננְ רה ןְׁשֵּבירַה םיִהלֵא-רַהיפ
 .וָּתְבָשְל םיִקְלֶא דַמֲח רֶהָה םיִגְנְבִג םיִרָה ןּודּפְרֶּתהָמְל ל

Ps 68, 2 compl MSS Vrs | || 3 ° sic 4, 1 q73_ | ל Vrs éxAurérwgav, 
| aepciant (7JN?(; 2MSS Dתִּנֵדָּם; 1 ft (ןְׁשֲע) ֲחּור ּונְפְּדְנִת ג רּונּת | Spc MSS 6+ 

ante JW] trsp | 5 3155 6%55 < | | 5 * 5כ | 4 5 סו 0155 5 "ו; 81  
  | 6 6 kupios; prps iD || ° prps inn | 6 pc MSSומשל | ל ?1 תובָעְּב |

  6 6%ןועַמִמ | ל 31 פזפ בישָמ | "ל 5 תרש(ו)כב | < בסמת 1155 ףַא,
$ ef Hie autem || % 68 &v 10006 )? (םיִתְרָב | g = <נMS 3°; prps 'D pl, al 
dl || ro * prps ט'ףB.| °* pצps ָּתְננוכ 'א הֶאלְנְו הָלְחַנ || זז * 115 6 ּובְשי 
 . | 12 6 % 0/0 | 13 35 6 6 Badrובּושי | ל 115 ל ףתבוט 3155

 על **  | ? < pc MSS 6M | 14 °° prb crrp || 15תסממ 5 יִכָאְלַמ :606
crrp |? 2MSS .כ‘ 



68,18—33 PSALMI 

 :תַצְנְל ןֵּכְׁשִי הֶנהְלףַא
 :שֶרְקַּב 'יִניִס םֶּכ' ינדַא ףַאְנַש יִפְלַא םיתּבְר םיִהלֲא בֶכָריצ

 םֶדֲאַּב תונָתִמ ּתְחקְל יִבָש תיִבָש וםּורָמַל תיִלְמי

 :'םיִקְלֶא ה ָּבשְל" ייראו
 :הָלְס ּונֵתָעּוׁשְי לֵאָה ּונָלְסְמַעְי םונּסוְי לנדא ורבי
 :תּואְצּוְת תֶוָמַל 'יִנדא הָנהיִלְו תועָשּומְל ילֶא לנָל לאיי

 :יָמְׁשַאב ְךלַהְתִמ ירעש דקְדק ריִבָיִא שאָר ץַחְמְי םיהלָא-ְךַא
 :םֶי 'תִלְצְמִמ ביִשֶא יביִׁשֲא ןָשְּבִמי יִנדַא רָמָא
 :'והנמ 'םיבָיואמ יִבְלְּכ ןושָל | םֶדֿב גר יץֶחְמָּת עמל

 ׁשָדְקב יְִּלַמ יִלֲא תֹוכיִלֲה םיָהְלֶא ְּךיָתֹוכיִלֲה ּוָאְר5
 :תֹופַפות תֹומָלַע 'ִּךותְּב םיִגגְנ רָחַא יםיִרָׁש ּומְּדק*5
 :לֶאְרְשְו 'רוקְּמִמ ינדַא | םיָהלֲא יּוכְרְּב תֹולֲהְקמָבז
 ימָתָמְגר הָדּוהְי יִרָש יור ריִעְצְומְננְּב םַׁש*

 לת ירש ןּולְבִז יֵרָׂש

 | יש תל es בל Grn לכה
 יְףמְכייצרּביסּפרְתַמ'םימעיילְנֲעְּבוםיריִּבַא תדע הָנָק תי רַעְגי

 :וצָּפִחִי יג תפר םיֵמַע יךּזַּב

 : rar'הלס "ינדַא ורמז יהל וריש ץֶרֲאָה +

18 ° crrp; IMS 6 ]JNW; prps ]INW cf AZ vociferantium || °° prps ב 
 ‘א " ןשי; 8 ּונָּכִׁשִי אל  || = rrp; 115ךַא  1MSף,  || 19 * nonn MSSיֵניֵסִמ

' ‘Jn7; 6 fit recte 'N  c 20 conjg || 2r * > compl MSS | ® >6; 2MSS 
 | םיִהְלֶא | 22 6 116 רעש ; קז עַשְר | 23 ** קזקפ שא ןֶשְֶּכִמ | * ק6 3155 6 מב

a4°lc Vrs ץחרת || * :®5 'אל; קזק םֶּרֶאָמ ||  קזקצ 1תֶנִמ | 25 קזקפ ּואְרָנ )6 
e8ewpHencav); al |(תֹוכיִלֲה) ואר |26 nonn MSS 6§ םיִרָׂש | יוְּדְוָּתַּב | 27 * pp 

 || ּוכרָּב | 5 6 6א חמץשטש; ₪4 ] יִאְרְקִמִמ 61 יִאְרְקִמְּב א 1 אָרְקִמ יִריִּדֶא קצס 'מ 'א

  4קזמ cזזק; קצקs םיִדיִדְי 0 ודידי) + 3312; 3! םּדִק | * :Mא5 םֶתָמָקְרְּב * 28
Hie zx purpura sua || 29 a] c GES et pl MSS םיִהלֲא nּצַנ |? prb crrp 

30. prb crrp || 31 * prps ‘7p ||  crrp | ° 3MSS Dean; 6 roo uh 
amokAeicdflvan (ExkAeigOfjvat); prps DnB || % 115 ;ירצב 6 rovg dedo- 
Kiuadguéevoug, 2 דסט6 6080אףדסו6 (ג ףרצ vel ASV); A Hie rofas ]צ'( = 

9MSS); prps ‘¥3 | * 6 Hie S 3 fit recte | 32 °A Hie nN* | ° prps 
  | 33 * 2MSSידי  velהדי  || © GAZ(S) xeipa avrAc; frt 1םיִׁשָחַ, 1 םיִנָמְׁשְּב)

 . 6 rH Beשט . +: 6 5. GPA 4ינדאל | ל סזט פק + 6( 1 'רֶל ולס



 םילהת 69,16—68,34

 :זע לוק ולוקַּב ןתי ןה םֶדָקיַמְׁש יַמְׁשְּב בָכְרְל +
 | = םיֶקלאל זע ּוְנָת5ַ

 הישיקממ וםיִּהלֲא אָרוָני :םיִקָחשַב וָּעְו ותְואְג לֶאְרשילע
 םעַל תוָמָצַעַתְו זעוְנַתֹנ אּוָה לֵאָרְׂשִ לֶא

 :םיִהלֲא ורב
 :רְוָרְל םינׁשּוׁש-לע הַצנְמַלי 9

 ׁשָפָנירע םִיָמ ּואָב יִּכ םיִהלֲא ינֲעיִׁשֹוְה
 דַמְעַמ ןיִאְו הָלּוצְמ ןֵיִּבויִּתְעַבֶמ

 :יָנְתַפְמְׁש תָכְּבְׁשְו םִיֿפרקמְעמְב יִתֹאָּב
 יונ רחנ לאב ימי

 :יָהלאל לַחְמ יניע ּולְּכ
 םָנח יִאְנְש לשאר תוְרְעַשמּוָּבַ

 רקֶש יִבָיְא "יִתיִמְנִמ ּוָמָצָע
 :לבישֶא זָא' יּתְלּזִנאְל רָשַא

 oe- o.oo SR: :ּודָחְכְנזאְל ךַמִמ יִתומְשַאְו יִתְלּואְל תְעַדָי הָּתַא םיִמְלֲא

 תֹוָאָבִצ הוהְי עא די ויב ּוׁשְבֹילַא

 :יִנָּפ iid הָתְסְּכ הפרַח יתאשנ הילל 1
 :ימא יב ירְכָנְו יָחֶאְל יִתַיָה רֶזּומּפ
 ְךיֿפְרֹוח תֹוּפְרָחְו יִנְתלְכַא ָּךְתִיִּב תֶאָנְקִיּכפ

 :יל תפל יֵהְתַו יִׁשִפנ םוָצב הָּכְבְֲי
 :לֵׁשְמְל םָהָל יִהָאָו .קָׂש יׁשּובְל הָנְּתַאָויי
 | :רָכַׁש יתוש תוניִגְנו רעָש יִבָשָי יִב ּוחיִשְייי

 ינֿגַ ְָּסַח"בֶרְּב יםיִהלֲא ןוצְר תע הָוהְיְלְיִתְלִפִת ינאי
 הָעָבְטֶאלאְו טיִטִמ | יֵנְכיִצַה י י'ּעָשַי תַמָאְּב
 - םיַמ תֶלְבשויִנָּפְטֶשִּתִַלֶאי5 :םִומ"יקמעַמִמּו יֵאְנְשִמ הָלְצָנא
 | ! םיִמָשַה cf Dt 33,26 | 36 mlt 1155 296 ףַשְבְקמִמ ; 1116 ל :,0
 | 20 (ושְדְקְמְּב) ; 6 6ש דס 600086 (155 61106) 00100 (ויָשדְקְּב); 1 1שְּדְקִמִמ |
 | 8 60, ד 6860 451; 60 | 4 טגוע 66 לָחיִמ | 5 *1 ןמ -? (יתָמַצִמ 5
 יֵתֹומצעַמ | = dl c 7 | אJַ[י prb crrp; prps 'N 6% | ף קזק5 רֶז 1מָּכ | זז 6

G kaiו הָנעַאְו | 13  kal guvekauwa (MSS cuvekdivya), $ ef huniliavi; prb 

 66 6 ו 0? יל ּונָּגַנ)) | 14 = frt dl (Var); pro ר nע al יִנָצְר ָתַא |

 ל פק + | 15 °° crrp; frt dl הלצנא e:ו'מ יִנָאָש צ6 יִאָשַנְמ ; ג! 011 יאנשמ

trsp !. 

 יָלֲע לפָג



2 PSALMI 961 . 
 ו

 :ָהיִפ רָאְּב יֵלְעְרַטֲאָּת"לַאְו  הָלּוצְמ יֵנֲעָלְבִּת"לַאָו
 :ילֲא הָנְפ ְךיִמֲחר בֶרָּכ סח יבּוָטיִּכ הָוהְי יִנֲעיז
 :יננע רהמ יל דרצדיּכ  ףּרבַעָמ ְּךיִנַפ רָּתְסַּת"לַאְויפ
 :יִנְדּפ יביא ןעמל הלא יִׁשְפַנ"לָא הָבְרָקי

 :יָרְרֹוצלְּכ יד יִתַמְלְּ יִּתְשְבּו יִתָּפְרֶח ָּתְעַדָי הָּתַא

 יהָשְפו יל הָרְבָשּוהפרָחי
 :יִתאָצְמ אָלְו םימחנמלו ןָאָו 'דּונָל הָוקַאְ

 :ץֶמֶח ינּוקְשַי יִאְמְצְלְ שאר יִתּורְבְּב יִנְתִיַי*
 :שקומָל םיִמּולָשלְו חַפְל םֶהיֵנְפַל םֶנְחְלָשהיִהְי
 :דַעְמַה דיִמָּת םֶהיֵגְתָמּו תֹוָאְרִמ םֶהיֵגִיִע הָנְבְׁשְחָּת=י
 :םֶגיִׂשי ְךְפַא ןֹוָרֲחַו ּךַמְעַז םָהיֵלֲע-ְְפְׁש
 :בֵׁשְי יָה-ְלֲא םֵהיֵלֲהֲאֹב הַמְׁשֹנ םָתְריִטיֵהְּת
 :ףרַּפַסִי יףיללח בֹואְכַמ"לֲאְו ּופָדְר תיִּכָה-רָשַא יהָּתַאריָּכז
 ְּדִתָקְרַצְּב ואבל"לאו םנֹועדלע ןועז הָנת

 :ּובָתְכולַא םיקידצ םַעְו םײַח רֶפָּפִמ ּוחָמִַ
 :יִנֵבָנְׂשִּת 'םיִהלֶא ְךְתַעּוׁשַי בָאּובְו יָנֲע יִנֲאַו

 :הָדּותְב ונלחנאר ריִשָּב םיִהְלֶא"ש הָלְלַהַאי

 :יסיִרְפַמ ןֶרמ ירפ רוָׁשמ הָוהיל בֶמיִתְו
 :םֶכְבְבְל יֵתיִו םיֵהלֲא יִׁשְרְד חָמְׂשִי םיִוָנע יאָר

 :הֶזְב אל ףייִסַא-'תֶאו הָוהְי םיִנֹויְבֲא-לא יעמש-יּכ
 :םָּב ׂשַמֹרלְכו םימָי ץֶרֶאְו םימש ּוהּוללַהְי5

 הוה רָע הָנְביְ ןויע עיש'*וםיהלא יב
 יָהּושְרִיִו םָש ּובָשְיַו
 :הָבּונְּכָשַי ומָש יִבָהֶאְו ָהוָלָחְנִי ויִדָבַע ערי
 :ריקְזהְל דֶוְדְל סֶנֶמְלי 0

 :הָשּוח יִתָרֶזָעְל 'הוהְי יֵנָקיִצַהְל םיִהלָאיי
 ז7ְ יי | בּוטָּכ | 20 = f:ז 1 דָגָנ | 21 * prb vb exc; prps 'N] ‘Ws תָּבַמּו |
 b lc Vrs TJ? || 23 GAEO Hie םיִמּולְשְל; 3 םֶמּולָשְו , 6 קזט 1666 םֶחיִמְלַשו |
 26 5 הָמשל | 27 * 1 תֶא || * 115 6 ךְלְלַח 3 (2/שע) טק 6 דפש דק

 udrwv pov | 51 6 8 ויִפְסִי | ףס >6%%%; 6%5 = יִנָּפ תעושי | 32 * טק
 accent || ? pl MSS 'bi || 33 ® nonn MSS ארי prb 1 iNך || ל וז 155 ּוחַמְָשְיְו
 זס 1 ןחמַשו | << 6 'ו 'א ּוׁשְרְּד; קז 1 יחי וישר | 34 *1 6 6 11 עַמָש | ל תסתת

gloss ad 37? | Ps 7o, 2 40,14+ N¥ְר |" frtdl.לֶאְ || * פז ויָדיִסַח | 36 °°  MSS 



 | 962 םילהת 71,15—70,3

 יִשְפַנ יִשקְבְמ | ררּפֲחיְו ּׁשְבִי
 :יִתָעַר יֵצַפֲח ּוָמָלְּכִיְו רוחֶא ּונֿפִ
 :"חֶאָה חַאָה 'םירמאה םֶּתְשְּב בקע-לע "ובּושי +

 ו ךַבּוחְמְשִיְו ושישי
 :ָּףְתְעושי יִבָהִא "םיֶהלֶא לּדְגי דיִמָת ּוְרְמאַיַו
 יל הָשּוח םיִהְלֶא ןויָבָאְו נע וינַאוֿפ
 :רַחַאְת-לַא יהֹוהְי הָּתֶא יֵטְלַפמּו יירְזע

 :םלועל הֶׁשֹובֲא-לַא יִתיָסָח הָוהְיְְּביי 1
 ְךְנְוַא ילֵאזהָּמַה יִנֲמְלַפְתו ניצת ךְתְקְרַצְּב*

 יןועָמ רוצו יל יָה :ייָנֲעיִׁשֹוָהְו
 :הָּתִא יִתְדּוצִמּו יֵעְלְסיִּכ ינעיִׁשּוהְל יֵתיִוַצ דיַמָּת אובל'
 :ץמוחו ל לעֶמ ףַּכִמ עָשְר דָיִמ יִנָטְלּפ ימלא

 :יִרּועְגִמ יֵחַטְבִמ הֹוהְי יִנֹדֲא יָת התא

 :דימֲת לתלהת ב
 :זָע"יִסַחמ הָּתַאְו םיִּברְל יִתָיָה תפֹומָּבד
 ְָתראפִּ םיֿה-לָּכ ךַתְלִַּת יִפ אלי
 :יִנֵבְוַעּת-לַא יחֹכ תוָלְבַּכ הָנְקְז תַעָל יִנֵכיִלְׁשַת לא

 יָת וצעונ יִשְפנ יִרְמְשְ יל יביוא וָרְמָאיָּכַפ
 :ליצמ ןיִאיַּכ והּוׂשִפְתְ ּופדְר וב םיִהלֲא רֹמאָל יי
 :הׁשיח יִתָרְזעְל יֵהלֲא יֵּנמִמ .קֲחְרְּתלַא םיִהְלֲאַי
 :יִתָעָר ישקבמ' יהמְלְכּו הָּפְרָח ּוטַעָי יִשְפַּנ יגֶטֶש ֹולְכְי ּוׁשְביַי
 יִָּתְלהְילָכְלַע יִתְפסוהְו לָחְַ דיִמָּת ינו

 ךֶתְעּושִּת םּיַהלָּכ .ףָתְקְדצ רפסיו יפי"
 :תִוְרפס יּתְעְְי אָל יִּ

 3 40/15 + דָחָי | 4 5 3155 5 61 6) ומשי; 115 ושובָי; ₪ 38 40,16 |
cf 4o,16 || © frt 61 | 5 * mlt MSS IN; 6/ 38 40,17 |ל םסממ 5 יי  

 ° compl MSS ‘WR || 6 * nonn MSS יִתְרְזע 6[ 40,18 || * םסממ 5 ו
cf ad 4o,18 || Ps 7r, 1 26MSS Ps c 7o conjg; 6+ TQ Aaved ($°+ walpués) | 

prb vb exc, cf 31,3; trsp ? | 3 * lc compl MSS GZE tiby = 31,3 | Re be2  
 31,3 6 תֹודּוצִמ תיֵבְל | 4 6 155 65 8 םיִהֹלֲא | 5 זק ,| 6 * 22,10 יח;

prb dl|ברא | ל סצפ 61 || זז  ppsיִּתְלַחֹּת | 7 6זֲע הָסֲחַמ | זס *  |Zיע  psקז 
+2 - 

pb dl | * <5 | > ?ּומָלָכַי 35,4;  p| MSSז2  הָשיִח, 0 הָשּוח | ז3 *1 6  
sing.15 6 155 תרופס ץ6] תרפס, $  || cf 24 || 14 °>58 || » ‘AE Hie $ jn 
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PSALMI 96372,10—71,16  

 ְָּרבְל ְְתָקְרצ ריְִוַא=.הָוהְי נא תורָבְנְּב אובָאי<
 ְיָתואְלְנ דיִנַא הָּנַה-דַעְו יָרֵּעְגִמ יֵנּתְרַפַל םיִהלָא ד
 םֹוָרְפ"דֲע ינבְזעַּת-לַא םיִהְלֲא | הָביִׂשָוו הָנָקז"רַע םָגְי*

 םיהלָא ָהֶתְקַצְויי ְָתְרּוְבְנ יאֹובְי"לָכְל ריִהְל ְךעּורְז דיָנַא-דע
 מכ יִמ םיִהלֲא .תֹולדְג תישָעְרָשַא
 'וָניַחְּת בּושָת 'תועָרְו תור תורָצויונְתיִאְרַה רשאי

 :יָֹנְלעּת בָּׁשת ץֶרָאָה יתֹומֹוהְּתַמּו
 :יִנָמַחְנִת 'בפתְו ייִתְלְדְּגיבְרֶתיי

 יִהְלֶא ךתמא לָסְניִלְכב ואי ינאי
 :לֶאְרְשְו שודק רְכְב ל הָרָּמזֲא

 :ְתיִדְּכ רֶׁשֲא יֵׁשְפֹנְו יָ"הָרמוא יִּכי יֵתָפְׂש הּנגַרִת*
 תק הָּגְהִּת םויהלְּכ ינושָליםנ=

 :יִתָעָר ישְקְבְמ ּורְפָחְיִכ ּושְבְדיּ
 | י\ המלָשְלי ל

 :ּךלֶמְןִבְל ףתקדצו ןת למל 'ִךיִטֶּפשִמ םיִהְלֶא
 :טָּפְׁשִמְב ףינעו קֶדְצְב ָךְמע ןיִדָיְי
 זהב תועָבְגּו םעָל םיָלָׁש םיִרָה ואט
 ןיְבָא יֵגבִל עיִשוי  םֶעְיינַע  טָפְשי+
 :יקשוע אדי
 :םיִרוד רוד חב" יִגְַלְו שָמָש"םע יאָר
 :ץֶרֶא ףיץרז םיִּביִבְרִפ זג-לע רָטְמְּכ דרי
 :יֵחרָי ִלְּבידע םֹולָׁש יֹבָרְו יקיָּתַצ ויָמְיְּ"חַרָפי

 :ץֶרָא"יִפְפַא-רַע רֶהָנִמּו םָיײרע םִיַמ יו
 :ּוכֲחלי רפְע ויבְיְָו םײצ ערכי ויִנְפְל
 ּוביִׁשָי הָחְנִמ םייֲאְו ׁשיׁשְרַת יִכְלַמי

 16 15MSS Vrs תַרָבְנְּב | 18 **1 6 3 אובו רודל ve c 6 :אֹובְי רֹוּד"לָכְל זק + |
 1g prps DIY || 20 ° frt dl )6° ַאַּכ( | * אג ּונָתיֵאְרַה 0620 118 8 יִנָתיִאְרִה |
 5 ₪ 61 | א 116 6 ּונייִחְת, 068 יִניַחִּת || < prb | nrnnnni |fK 116 א

2r ~° crrp; 6 rAeovddag rthv dikatiogtvqv (al uera-ּונְלַעִת 3% יִנֵלעַּת |  

Awotvnv) cov | ? 6 Hie S$ prb awn]; 1? ףgסh} | 23  prb crrp;il?..'B) 

 Ps 72, 1° 5MSS om; 3MSS Ps c 71 conjg | ° 1c 6 Hie S ףךְטַּפָשִמ | 2 6
 וידל 51 ןדיו | 3 1 'צ 'ג ולעו | 4 יי ₪ ₪1 | 5 16 6 יראו | 61 ₪
 < ּופְוְרְז יש (יפזר) ףיורי* 6( געז ףזר = גז םרז | 7 * 1 6 31185 6 116 3 קָדָצ |

 b 1 frt QQ) vel QQ) | © 1 ft ph ut Jes 5,14; 24,5 || 9 3 םייָא; 1 ₪ ויָרָצ



 םילהת 79

 :ּוביִרְקְנ רּכְׁשֲא אָבְסּו אָבְש יכל
 :ּוהוְדְבַעְי םוונ"לָּכ םיָככְמ"לְכ ילוֲחְתְׁשִוי

 ול ְךְזע"ןיִאו יֵנעָו עֶנׁשְמ ןונְבָא ליִעידיֶכו
 :עיִׁשי םיִנֹויְבֲא תֹוׁשְפנְו ןיְבָאְו לילע םֶחָי
 :וניִעְּב 'ָמְּד רַקייו םֵׁשְפַנ לֵאנִיסְמֲחַמְ ותמי

 ָבְׂש בָהזמ ולו יחי
 | ּהָנְכְְכְ םויַלָכ דיִמָת עב לתו
 = דיר ןונְבְלַּכ "שערו םיִרָה שאָרְּב ץֶרָאָּבו רֵּב"יתַּפפ יהי

 = יץֶרָאָה בֶשַעָּכ ריעמ ּוציִצְו |
 וָמָׁש 'ןיָנו שָמָשיִנָּפְל .םֶלּעְלוומְש ייִהְי

 :ּוהְרְׁשֲאְי 'םיוג"לָּכי ב ּוכְרֶּבְתִיְו

 :ְִבְל תואְלְפַנ השע לֶאְרָשִי יהלֶא םיַהלא הָוהְי רבי |
 ץֶרָפָהְלֶּכתֶא ודובָב אָלּמִיְו ול ודובְּכ םשוְּורְבּוו>

 :ןַמֶמְוי זמ
 :ייׁשיְּב דֹוָד 'תֹוָלפְת כי

 ישילש רפס

 ףספל רומְזִמי 3
 :בָבַל יִרְבָל םיִלֶא לֶאְרְשיְל בֹוט ּךַא
 :יְָׁשֲא יהָבְַּׁש ןוֵאְכ יֵלְנַר ייוֲמְנ טעֶמַּב ינו

 :הָאְרֶא םיִעָשְר םּולְש םיִלָלוְהְּב יתאנק יי
 :םֶלּוא איִרְבּו םֶתּומָל תבְצְרַח ןיִא יִּכ
 :ּועָּגִנְי אָל םֶדֶאדמַעְו ֹומיגיִא ׁשֹונֲא לָמעַּב

 :ומל סָמָח תיִשףִמַעְו הוא ומתְקְנַע ןכֶל*
 :בָבַל תֹויַּכְׂשִמ ּורָבָע ומגיע בָלָחַמ אצל

 רבי םורָמִמ 'קָׁשע עֶר רי וקיִמְ
 :ץֶרָאְּב ךלַהְת םֶנושלּו םֶהיִּפ םיִמָשַב ושי

prb add || 16 * prps12 6 116 5 עושמ | 14 5 6% ₪ || ל 60 םֶמש | 15 =  
 תעפש | ל 5 rrp; huc frt trsp + || °° prb crrp; prps ' ּורְפִי | 7 *1

K jd), O pl MSS JB},ְךורב (6 (טדש 6 6ש0ןג6 00700 0\60ץףג6טסצ) || ל  
et trsp postשסטגסו 76 6 1 ְֶךֶאָה תוחְּפָשָמדלָּכ  réca aiזאפ ןוכי | = 6+  

 ּוהָרְׁשֲאְי | 18 < 5MSS 63 {| 20 = <7MSS | ° 6 oi טוט fit תולֶהִּת |
Kמ יָנֹדֲא (קזס ינאו) סז בָבָל | 2 *  et73, 11 5% לֶא רָשִיִל יפו 1 רֶׁשֵיַל  Ps 
 יִומָנ, 0 טז ּוָטָנ | ל א הָכָּפְׁש ס ּוכְּפָש | 4 1 םֶּת מל | 6 cong c תש | 7

 prb c 68 ומנוע | 8 * 115 קומי; קזקפ וקימעי | * פק , 6 6% | פ 1 + ךךָלַהְתַמ.



74 PSALMI 965 | 

 :ומָל יּוצָמְי אלַמ "יִמּו 'םֶלַה יֹומַע יביִׁשי' כָל
 :ןויִלָעְב הַעָּד שו לַא-עדי הָכיִא ּורָמָאְויי
 :ליִחונְׂשִה םלול oN םיִעָשְר | הלא הָּגַהְי

 :יִפּכ יקב ץֶחְאְו .יִבְבל יתיִז קיר אי
 :םיִרָקְּבַל יִּתַחַכּוְתְו םויַהְדלָּכ עּוגנ יִהָאְו
 :יִּתְדְנְב ְּךיִנְּב רוד הנה "מכ הָרְּפסַא יּתְרַמֲא-יםֲאיפ
éיניעב איה לָמַע | תאָז תבל יהָבְׁשֲחַאי: 
 :םָתיִרֲחָאְל הָניֿבֲא לָארִׁשְדְקִמילָא אובָא-רעיז

 :תומּושַמְל םָתְלַפַה ֹומָל תיִׁשָת תֹקָלֲחַּב אי
 :תהָלַּבְדִמ ומ ּופָס ענָרְכ המשל יָה יי
 :הָזְבִּת םֶמְלַצריִעְּב ייָנדַא ץיִקָהְמ םולַחַכיי

 :ןגֹוּתְׁשֲא יִּויְלְכְו .יִבְבְל ץמחְתו יב
 :ךָמע יִתיִיָה תומהְּב עֶרָא אָלְו רעְביִנַאו

 :יִניִמְי דב ָתֶזִחֶא מע דיִמָּת ינאי
 :יִנָחְקִּת ידובָּכ רַחאְי יִנֲחְנַת ְּךְתָצעּבצ
 :ץרֶאְב ִּתְצַפֲח"אְל + ךַמַעְו יםימשב יִלדיִמ5
 :םֶלּועָל םיִהְלָא יִקְלָחְו ייבָבְלרוצ ובלו י ירש הָלָּכי5

 :ָךֶמִמ הָּוז"לְּכ הָּתַמְצַה ובאי ףיקחְר הָגַהִהיִכ
 יָסְחַמ 'הָנהְי יִנדאַּבִויּתְש בוטל םיהלָא תבְרְק נאו
 :"ָּךיִתוכַאְלַמדִלָּכ רָפְסְל

 ףסֶאל ליִָּשִַמי 4
 :ףתיערמ ןאצְּב ּךִּפַא ןשעָי חַצְנָל ּתַחַנְז םיִהֹלֲא הַמָל

 \הָז ןויצירה יִּדַתְלַחנ טבָש ּתְלאְג" םֶדָפ תיִנָקיְִּתִֶע רֶמְזי
 :וָּב ָתְנֿפׁש

 ׁשְדְקִּב ביוא עָרַהלְּכ חַצָג תֹוָאְׁשַמְל ךיִמָעְפ הָמיִרָה
 :ל?תותא םֶתתְוא ּומָש" יִּדַדַעוְמ בֶרָקְּב ךיִרְרוצ ונאש+

crrp; prps Dy JW:זס * % בישו 0 טמפ זח6 155 בושי | * 68 9{ | °°  
2MSS 6 Hieיִמּ 1 41 | =  Hieםֶהיֵלֲא, גו םֶתַל ּועְּבְׂשִי ₪ םֶחָלַמ | 6 ימיו  

 $ אמ( frt et MW; 1 prb וצמי | 4 1 א יִּתְחכּוהְו | 15 * ₪ 61 | * 16 עפ ָהּומְּכ
 )הַגִה) vel הָּנַה ּומָּכ | 16 * Ic Var 'אָו | ל א איָה, 0 אּוה | גס * 1 ₪ םֶניִא
 al 1); trsp , | > cf Am 7,17; 1? רעָּכ | 1?22 הָמֵהְּב | 24 *= קזקפ ּףיֶרֲחַאְו
 דָיב , 31 '5כ חרא | 25 ”exc || 26 = ft dl | 28 = frt dl vell מpr v ְזְתָבְרִק קז

Ps 74, 2° prb crrp; 1 frtףיִתֹאָלְפִמ |  $ 'p || ° dl c nonn MSS 68 j°א  
 7 לֶא | 4 * 16 155 6 ףיִדעומ, 1 4 | ל-* קזט 6.



 םילהת 7-4

 :תֹומדְרִק ץֶעיְֶּבְסַּב הָלְעָמְל 'איִבְמְּכ יעדי
 :ןּומלַהְי "תופליכו יליִשְכְּב דַחָי יָהיָחּוּתפ יִּתעְו
 ְָמְׁשּכְׁשמ לְלִח ץֶרָאל ךָשְּדְקִמ שאְב ּוחְלַש
 :ץֶרֲאְּב לֵא"יַדעֹומ"לֶב יּופְרָׂש | דַחָי יְניִנ םָּבִלְב ּוָרָמָא*
 :הָמ"דֲע עֶדֹוי ּונְּתֶאדאָלְו איָבְנ דֹועְדְןיִא ּוניִאְראְל ּוניִתותֶאפ

 :חצְגָל ָךְמַׁש בוא ץֶאָנְי רַע ףֵרֲחָי םיִהלֶא יָתְמרֲעיס
 :'הלכ יְֵּקוח בֶרָקמ ּףָגיִמיִו יִּדָי ביֶׁשָת הָמָכיי

 :ץֶרֶאָה בֶרְקְּב תועושי לעפ םֶדְקִמ 'יִּכְלַמ יםיִהלאָוי
 ו וב :

 :םיָמַהְדלַע םיִניִּנִת ישאר ּתְרַּבְש םֶי ָךוְעְב ָּתְררופ הָּתַאי
 :םיִּיצְל םַעָל לָּכַאִמ ּונְנְתִת ןֶתָיל ישאָר ְתֶצצר הָּתַאיי
 :ןֶתיִא תורָהְנ ְתְׁשַבּוה הָּתַא לַחְבְו ןֶיעַמ ּתְעקְב הָתַאי
 :שָמָשָו רוָאְמ ָתֹוניִכֲה הָּתַא הָלְיְק ְךליְףַא םי ל
 :םּתְרצְי הָּתַא ףֶרחָו ץיַק ץֶרַא תֹנּובְּג"לְּכ ְתְבַצַה הָּתַאיז

 ְַמַׁש ּוצֲאְג לָבָניעְו הָוהְי ףרח בֶיוֶא תאֹו-רָכְז
 :חַצָנְל חָּכְׁשִּת-לַא ְּךיינַע תָיַח יִּדָרוּת ׁשֶפָג יתִיַחְל ןּתִּתילַאיפ
 :יסָמְח תֹוֲאנ ץֶרָאִּכְׁשֲחִמ ּוְֵלָמ יִּכ 'תיָרְבל טֵּבַהי>
 ְַמִׁש וללְַי ןויִבָאְו יגָע 'םלְכִנ ד יבָשְילאי
 :םּחַה"לּכ לֵּבנינמ ְךֵתּפְרַח רכז ביר הָביִר םיִהלֲא המק
 :דיִמָת הָלּע יִמָק ןוִפְש : ףיִרְרצ לוק חּכָשַּתִ-לַא

 :ריש ףַמֶאָל רֹוָמְוִמ תֶחְשַּתדלַא חצְנֶמְלי 9
 :ְיָתֹואְלְפִנ רְפַס ךֶמְש בוָרְקְ .ּונידוה םיִהלֶא ול וניִדוהי
 :טֶפָשֶמ םיִרְׁשיִמ נא דָעֹומ חָקֲא יִּב
 הָלָּפ ָהיָדּוּע יִּתְנַּכִת יִכֹנֲא ָהיָבְׁשְילָכְו ץֶרֶא םיִנֹומְנּ
 5 ° al :ֶךcrrp et frt c 4 conjg; prps 3Pּ וערי | ל 64028 אובְמְּ 6
 = אֹובָמְּב | 6 * א תע, 0 הָּתעְו; סזזק, קזקs תעְּדְג ג! תעַלְקַמ || * 65 ָהיִחְתְּפ, 5
 ' םיִחָתֶּפ || = 2M ,וכלפmlt Var in Mss || % pl Mss ni תֹופְליֵכָבּו | 7 ק: 5

P 6 kararaU-םֶגּונ 1 םֵּכַנ |  peraanus 0s; prps DTnנכ alְּףֵדבָּכ | 8  

dwpuev (IMS karakavcwpuev) $ perdamus | g 6 INN || rr ° fit ins iN), al 

 nֹוnָא ,cf Thr 2,3; trsp , || > K pin, Q mlt MSS Vrs pn 10 | 5 6 66 ד:

 ן + אָלְכָּת +e בֶרָקְּב | ז2 * 1 5+ 'א הָּמַאְו | ל 6 ּונָּכְלִמ, 5 ְּךֵלָמ | 14 קצקפ סעל*
 (4] לכאמ), 31 םייִצ 866 ל | 18 1 קנו דלָכְּב | זס * 6 11% 6 תיַחְל; 1 ז תֹוּוַהְל
 vel תחשל || * 115 65 ףךות | גס *+ ₪ק | * 6 ךְתיְִבְל ספ תוארל |

TO Ovoud dou6 %6| 6חוא606600\0  dl | Ps75,2°°21 * 8 בשי [| ל 6  

OwmYrncouat tdvra; $ ef tnvocabimus nomen tuum et narradbimus omnia; 

 קז ּורָָּס ְךְמׁשְב יִאְרְְו



75,5773 PSALMI 967 

 :ןרק ּומיִרְתלַא םיִעָשְרְלְו ּולֲהִּת-לַא םיִלְלֹוִהַל יִּתְרְמָא5
 :קָתע ראב ּורְּבַרִּת םֶכְנְרְק םורָמַל מיָרְּת-לַא

 :יםיִרָה ירד אלו בָרעמְמּו אָצוממ אל
 :םיִרָי הֶזְו ליֿפְׁשִי ָז טָּפׂש םיָהלֲאיָכ
 ךֶסֶמ אַלַמֹוירַמֲח ןְייו הָוהִידיְּב םִוָכ יִּכפ

 :ץְרָאדיעׁשר לכ ותַשי ּוצָמִ המשא הנ רני
 :בקעי יהלאל הָרּמזַא םָלֹעְל דיֶּנַא יִנֲאַו יס

 :קיִרצ תוגרק הָנְמַמּורְת  עָדנא םיִעָשְר יגְרְקילְכְויי
 :ריִׁש ףָסֲאְל רּוָמְזִמ תֶגיִנְנִּב חֶצְנְמלי 6

 ֹוְמׁש לֹרָג לֵאָרְשִיְּב םיִהלֲא הָדּוהיִּב עֶדונ*
 :ןווַצְב ֹוָנּועְמּו וכוס םלָׁשְב יָה

 :הָלָס .הָמְחְלִמּו בָרָהְו ןגְמ תֶׁשֲק"יִפְׁשְר רֵּבְׁש הָּמָׁש
 בל יִריבַאּולְלותָשָא< :ףָרֲמיֵרְרַהְמ ריַא הָּתַא 'רֹואְגי

 :םֶהיִדְי לִיַח"יִׁשְנַא-לְכ ּואְצְמדאלְו 'םֶתְנָש ּומָנ
 :יסּוְסְו בֶכְרְ םֶּדִרַנ בקע יִהלֶא ךְתְרַעְגִמז

 :ףְפא 'זָאמ יִנָפָל דָמַעְיְִּ הָתַ אָרְְויהֶתַי
 :הָסְקְשְו הֶאְרְי ץֶרֶא ןיִז ְתְעַמָׁשַה םִימָשַמּי

 :הָלְס ץלָאיְנעלָּכ עיִׁשֹוהְל םיִהלֲא טפְׁשמל-םיקְּביס
 :ירָגֲחַּת יתֹמֲח תיִרָאְש ּךדות םֶדֶא "תֶמְחדיִּכְיי

 :יאָרֹומַל יש ּוליבי ויִביִבָסילּ יםֶכיַהְלֶא הֹוהילי מְלשְו ּורְדְנ

 :ץֶרָאיכלמל א :םיִיִָ ר רב
 :רֹוִמְזִמ ףסָאָל ןותידי-לע חַּצנְמַלי 77

 :יִלֶא ןיזאהְו םיּהְלֶא-לֶא ילוק הָקַעַצֲאו םיָהלֲאדלֶא יֶלּוק

 גופַת אָלְו 'הָרְּגִג הָלילוייָנְי יִּתְׁשַרו יִגֹדַא יִתָרְצ םוְְּב
 :יָׁשְתַנ םֵחָּנַה הָנאַמ

 6 1 prb c 6 (kard rod Beo0) SQ || 7 * compl MSS רֶּבֶדמִמ | ל >% |

trsp accent, sed forma mtr incert; 6S +קזפ 1 רַמָח ןייו | ?  = gקזפ םיִרָהַמּו |  
 הז לֶא | 5 ₪ 61 | זס 16 6 ליִנָא | זז ?1 קדָנְה צ6| עָדָני (6| זז 6 354 60ם]8) |

aiwviwvאָרּונ 6[ 8 | © 6  Ps 76, 3 Var i3D | 5 * vs prb crp | PO cf 
 (םֶדָק) || 6 = 63+-לָּכ | trsp ,|| 7 ~* compl MSS 'םו בָכְר, 1015 'ס 'ר; 1

f: d | ? prps tp | ro GMS rh xapdig | 1r°2 |68 'ס יֵבְכֹר ּומְּדְרנ |8°  c 
prb recte | r2 == ft al mlm |ְךֶל חת  velְךֵגָחַּת  (Eoprdget gol)ל ? | © 6  

frt dl || 13 6 rvevuara | Ps 77, TKהָרומַל;  ¥ poBepd c 13 conjg;ל 6 ד  

 ןותידי 06 ןּותּודי | 2 6 116 3 > | | 3 * oc meu || 6 הרג.



 968 : םילהת 78,5—77.4

 :הָלָס | יִחּור ףָטַעְתַתְווהָחיִשְא הָיִמַהֶאְו םיִהלֶא הָרְכְַא+
 :רָבְדַא אָלְו יִּתְמַעְפַנ יִניֵע תֹוָרְמְׁש תְזַחֶאפ
 יהָרְּכְזָאד :םיִמְלּוע תונש םרקִמ םיִמָי יִּתְבׁשִחַ

 :יחור יִשָּפַחיַו הָחיִׂשֲא יִבְבְל"בע הלל 'יתניגנ

 :דוע תֹוְָרל ףיִסיאלְו נד חני םיַמְלּועְלהי
 :רָו רַָל רֶמא רַמָנ ָֹּדסַח חֵצָנְכ סָּפָאָה
 :הָלֵס וימחר ףאְב ץ קא לֶא תונח חַכָשַהיפ

 :ןוילע ןימי תונָש איה יתולח רַמאָו יי
 :יֵּדֲאְלּפ םֶדָּקַמ הָרֵּכְזֲאיִּ הידיללעמ יריְּבְזָא 2
 :הָחיִׂשֲא חשבו לעפ- לָכְב יִתיִנָהְו
 :םיִהְלאּכ לוד לֶאדיִמ  ךּבְרד שָדְקּב םיָהְלֲא 4
 :ךנע םימעב ָּתְעְדּוה אָלָּפ הָשַע לֵאָה הָּתַאיפ
 :הֶלְס ףסויו בקע יִנְּב ְּךַמע עורב תלי

 :תוְמהַת ְּנְִי ףא וחי םיִמ ּואְר .םיהלָאוםופ ואי
 :ּוכְלַהְתְי ףיִעָצַמְִףִא םיִקָתׁש ּונְתָנ לוק תובעוםימ ּומְרֶזי*
 :ץֶרָאָה שַעְרְתו הֶזְגֶר לֶבַּת םיִקְרְב ּוריִאַה לֵגלנּבוְּרְמַעַר לוָקיפ
 :ּועָּונ אל ףיִתובְקְעו םיּבַר םִימְּב 'ִךיִליִבָשּו 'ִּךְּכרד םיִביפ
 :ןְרַהַאְו השמדדיב ףמע ןאָפכ תיִחְני
 ףֵמֲאְל ליִפָשִמי 5

 :פייִרְמַאְל םֶכְנְנִא וטה יָתְרְֹת יִמַע הָניְזאַה
 :םֶדְקִהיִּנִמ תודיח הָעיְּבַא יִּת לָׁשָמְב הָחְּתְפָא*
 :ּונְלּורַּפַס ּוניתֹובֲאו םעֶדּנו ּונְעַמָׁש רֶׁשֲאצ
 םירפסמ ןורחא רוָדְל םַהיִנְּבִמו 'דָחַכְנ אָל
 :הָשָע רֶׁשֲא ויָתַאְלְּפַנְו "וְּוזַעְו 'הָוהְי תלת

 לֵאשיְּב םש הָֹותְו בקעיִּבותולע סקי
 :םֶהיִנְבְל םַעיִדֹוהְל ּוניִתובַאדתֶא הָּוַצ רֶׁשֲא

5 X Hie AN; prps NINN | 7 * trsp + c GZS; 1 ft 5D | > 6 kai éue- 
 | םֶלּועְלַה  maj; fit lה  | > 1 6 650 11 $'n} | 8 mlt MSSזמ 1 יִתיִגָה =
 + וּתַמַא || זז 'ג 116 יִתלַח 8 1666 | 12 * א ריִּכְזַא, 0 טופ רכְזָא; 915%
errp || ? compl MSS Vrs ְיִאְלּפ | 13 compl 155 86 ְךיִלעּפ | 1 לא | 
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78,6—29 PSALMI - 

 ודל םיִנָּב ןורֶחַא רוָּדּוּועְדְי ןעֶמְל*
 םֶלָסָּכ םיִהלאָב מישו :םָהיְִבְל ָרְפִסיִו ומי
 :ּורְצְנִי ויָתוְצִמּו לֶא"יללעמ ּוחְכָשְ אָלְו
 הר רָרֹוס בד םֶתּובֲאכ ּויָהְי אלו

 :ֹוחּור לָאיתֶא הָנָמֲאָג"אָלְו וְִּל ןיִכַהאְל רה
 :בָרְק םיְּב ּוכְפָה .תַׁשְקַמר "יָכְׁשוג םִיֹפָארַנָּב

 :תֶכָלָל ונַאַמ ֹותָרֹוְתְבֹו םיָהְלֲא תיִרְּב ּורְמָש אָלי
 :םָאָרָה רֶׁשֲא ויָתֹואלְפִנָו ויָתֹוליִלע ּוחְכָשיַיי
 :ןַעְצ"הַדְׂש םִָרְצִמ ץֶרָאְּב אָכָפ הֶׂשֲע םֶתֹובֲא דגני
 :דנ"ֹומּכ םִיַמ"בָצַו םֶריִבֲעיַו םִי עקבי
 :שאא רואְּב הָלַַה"לָכְ םַמּוי ןנֲעְּב םַחְניויצ
 :"הָּבַר יֵתֹומהְתּכ יקְׁשיַו רָּבְדּמַּב םיִרְצ עקבי 5
 :םיִמ תֹיָרָהָּנַּכ דֶרויַ עֶלּפְמ םיִלְזוְנ אָצוּיוו6

 :היּצַּב ויל תֹוָרמַל ולדאטחל דֹוע ּופיָחֹויַו7
 :םֵׁשפַנְל לָכָאלֶאשל םבְבְלּב לַאּוסַניוי8
 :רָּבדַּמַּב ןָתְלַׁש רעל לֶא לויה ּורִמָא םיִהֹלאַּב בדיו
 ופטשי םיִלָחנּו םימ ּובּוזיַו ו רּוצ-הָּכַה ןָה%0

 ומעל ראש ןיִכְימַא תת לכי םָחַל"םנֲה
 בְקעיְב הָקְשִג שאְו רֵּבֹעְתִַו הוהְי עַמְׁשַכְכ*י

 | .'לֶאְרְשְְב הָלָע ףא"םנו
 :ותְעּושיִּב ּוחְטָב אָלָו םיִהלאַּב ּוניִמֲאָה אָל יִּכ=
 :חֶתְּפ םִיָמְׁש יִתְלַדְו לַעָמִמ םיִקָחְׁש וצי

 :ומל ןַתְג םִימָשונְו לָכֲאָל ןמ םֶהֹיֵלֲע ורֿפְמִַוצ
 עַבָשָל הל חַלׁש הליִצ שיא לֵכֲא םיִרֲִּא חל
 :ןמית וְּעְב גהנו םִיַמְׁשַּב םיִדָק עס

 :ףִנָּכ ףוע םיִמי לוחְכּו ראש רַפָעְּכ םהילע רַפְמַיַוז |
 :ויָתֹנְכְׁשִמְל ביבָט ּוהְנֲחִמ בֶרָקְּב פי

 :םָהל אָבָי םתְֲאתו דֶאמ עְּבְׂשי ּלכאינפ
 6 trsp :;aldl ודלוי םינב | 8 * םסתחמ 5 ןיִבַה || ? compl MSS לֶא \
 vs g prb add || * 3MSS WIJ; aut ‘J טז ימור 41? | 12 ? 1 םֶהיָניִע | 33 6

 דנ, 1 4 || 15 * 6 א. (ח6דו06ש ||‘abrodg ל mlt 155 'תָּב, 1 48 || * 1 ₪ הָבְרֶע [
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3; 7o םילהת 78,3055 

 םֶהְב הָלָעוםיִהלֲאּףַאְו'י :םָהיֵפְּבםֶלְכָאדוע םֶתְוֲאַּתִמ ּורְז"אלפ
 :ַעיִרְכִה לארי ירוחבּו םֶהיִּגמְׁשִמְּב גרה
 :ויִתואְלפנּב ּוניִמָאָה אֶל דועדּואטַח תאָולָכְּבי
 :הלָהְּּב םתונש םֶהיִמְי לָבָהְּבדלַכְיַו 3
 :לֵאורֲחְׁשְו בש ּוהּושרדּו םגֶרה"םא +
 :םָלֲאְג ןוילֲע לא םָרּוצ םיִהלֲאיְּכ ּורְכְזיו 5

 :ֹול"ּובְּזַכְי םנּוׁשלְב םֶהיִפְּב ּווַפיַו
 :ּותיִרְבַּב ּונָמָאג אֶל ומַע ןוכניאל םּבלְ ג
 תיִחְׁשי-אלְ ןוע רפכיו םוחר אּוָהְוי*

 :ּותָמְחְלָּ ריעל-אלְו וּפַא ביִׁשָהְל הָּבְרָהְו

 יבוש אָלְו ךלוה חור .הָמָה רֶׁשָביִכ רכז
 :ןומיִׁשיִּב והּוביִצעי רּבְדַמַב ּוהּוָרְמִי הָּמּבפ

 :ּוְוְתה לֵאָרְׂשִי ׁשֹודָקּו לֶא ּוסניַו ּובּושיו+*
 :רַציֵנִמ םֶדָּפרַׁשַא םוי וָדי-תֶא ּוָרָכְזאל>

 :ןעצ- הָרְשְּב ויָתְפּומּ ויתותא םִיַרְצְמְּב םשרָשַא
 :ןּויתְׁשוהלַּב םָתיִלנ םֵהיִרֲאְ םֶרְל פיו
 :םֶתיִחְשַּתַו עֶּרְרַפְצּ םֶלָכאיו ברע םָהָּב חלשי5
 :הָּבְרַאְל םַעיי םלּובי ליִסָתַל תי 5
 :לֵמְנֲחַּב םָתומְקְ םֶנָפַּג דָרְבַּב גְרַהְי

 :םיִפָשְרְל םֶהיִנקִּ םֶריִעְּב בל גס
 הָרָצְו םעוֶו הָרְבָע ֹוֿפַא ןּוֲחוםָּב-חַלְׁשיפ

 :םיעָר יֵבֲאלמ תַתַלְׁשִמ
 םֵׁשְפַנ תֶוָּמִמ ךָשָתִאל ואל ביִתְנ םֶלֵפ

 | :ריִּגְסַה רֶבְּדל םֶתִיַחְ

 :םָילהֶאְּב 'םינוא תישאר םָרְצִמְּב רוכב וני
 :רבְדִמִּב רֶלעּפ םגַהְְיְו מע ןאָצַּכ עי
 :םָיַה הָפּכ םֶהיִבְְאדתֶאְו ּודָחָפ אָלְו חַטְבָל םָחְנו
 :וביִמְי הָתְנְק הָנְרַה .ושְדְק לּובְָנְדלֶא סָאיִבְיוי
 הָלִחנ לָבָחְּב ליפי םיוגוםהיִנְּפִמ ׁשֶרָנופ

ft recte |61 | 48 21155 דֶרּבַּב 115 2 רָבְּרַל  fitבנ 5 ₪1 368 | 45  
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7-6 PSALMI 

 :לֵאָרְׂשִי יֵטְבַׁש םֵהיֵלֲהֲאַּב ןְּכְׁשיַ
 :ּורמש אָל ּויֵתֹודֲעו ןוילע םיָהֹלֲא-תֶא ּורָמיַו וסֵניו6
 :הּיִמְר תֶׁשְקַ וכְּפָהָנ םָתֹובֲאַּכ ּודְגְבִיְו נסי

 :והוָאיְנְקִי םֶהיִליֵספַבֹ םָתֹומָבְּב ּוהּוסיִעְכ 3

 :לֵאָרְׂשִיְּב דאמ סָאָמִיַו רֵּבעְתּיו םיִהְלֶא עַמְׁשפ

 רָב גש לָהֹא לש ןּכָשַמ שטיו<
 :רֶצ"דִיִב ֹוָתְרְַפַתְר ונע יֵבָׁשל ןּתוֿו
 :רָבַעְתֶה ּותָלֲחנְבֹו ֹומַע בֶרֲחַל רגְסִיַו*
 :ולְלּוה אל ויָתלּוִתְבּו שָאדהֶלְכָא ויָרּוחְּב

 :הָניָּכְבִת אל ויָתֹנֲמְלַאָו ּולָפְנ בֶדָחַּב וינֲהָּכֹי
 :ןיומ ןֶנורְתִמ רֹוְּנְכ .ינדַאיָשְיּכ ץקיו"

 :ומָל ןַתְב םָלֹוע תַּפָרְח רוָחֶא ויָרָצְדַו
 :רָחְב אֵל םִיְֹפֲא טְבְׁשְבּו ףָסֹוי לֶהֲאְּב סאָמי לז
 :בֵהֲא רֶׁשֲא ןויצ רַה"תֶא | הָדּוהְי טְבְׁש-תֶא רַחְבַו*
 :יםלועְל ּהָרסְי יץֶרֲאַֿכ .וׁשקמ 'םיִמְר מכ בוט
 :ןאָצ תַאְלְכַּמִמ ּוהֲחָקִיַנ יָדַע דִנְְּב רחבי
 ֹוָמַע בָקעְִּב תֹועְרַכ וָאיִבֲה תולָע רַחַאַמי

 :יֹותָלֲחנ לֵאָרְׂשִיְבּול
 :םֵחְנִי ויּפַּכ 'תֹונּובְתַבּו בבל יםְתָּכ םַעְריְוי*

 ףְסאְל רֹומְזמי 9

 השק לכיההתֶא ּואָמַט ּףְֿלֲחנְּב ג ּאַּב םיִהלֲא
 :םִיעְל םלׁשּורְי-תֶא ּומָׂש
 םִיַמְׁשַה ףּועָל לָכַאְמ  ףיִלְבע תלְבְנתֶא ּונְתְני

 :ץֶרָאדותוחְל ךיִדיִסַח רָשְּב
 :רבוק ןיִאְו םֶלְשּורָי תֹוָיִבְס םִַַּכ וםָָד ּוכָפָׁש
 ית סל ג עוניִנָכֶשָל הָּפְרֶח ּונֵיָהצ

 וטרור רָשַא םיונַה- jah ּבְתמִ ּךָפש
vel nb | * 881 01 | 60 * 16 31155 הליש  frt ‘JQ vel IBY exc;55  
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 םילהת 80,15—79,7

 ho ּואָרְק אֶל ּךֶמְׁשְּב רֶׁשֲא 'תֹוָכְלְמַמלעֶו
 ב :ּומשַה ּוהָוְנתֶאְו בָקְעתֶא לָכֲא יּבז

 ה יִּכ ךימחר ּונּומּדקְי רָהְמ םיִנשאְר תֶנֹוע ונ גלירבְזּתֶא
 ּךֶמָשדדוְבְּ רֶבּד"לַע 2 יהְָאוּונָרְזע

 ְָּמׁש ןעֶמְל וניתאטס-לע רפכו ּונָליִַּהְ
 םֶהיּהְלֲא היא "םווגה ָּרְמאְי הָמָכ

 :ףּופשה יֶרְבַעְְִד תמְקַּנ ּוניגיִעְל *םייגְּב עַד
 :הָתּומְת יִנְּב רַתוה דער לֶדְגִּכ ריִסֶא תֶקְנָא ְךיֶנָפְל אוְבְּתִיי

 :ינדֲא ְּךּופְרֲח רֶׁשֲא םֶתָּפְרָח קח םיִתְעְבְש ּוניִנֵכְׁשְל בשה
 רַּפַסְנ רֹוָדו רול :םלוְל ל הָדּונ ךְתיֵעְרַמ ןאצְווָךמִעּונֲחְנַאי

 :רוָמְזִמ ףֵסָאְל תּודֲע םיִנַׁשְש-לֶא חצְנְמלי 0 ָּלהְת]
 ףָסֹוי ןאַצַּכ גַהנ .הָניֹזַאה ולֵאָרְׂשִי הָעֹר

 הָׁשנְמּו ןְמֹיֹנְבּווםִיַרְפֲא ינפל :הָעיִפֹוה םיִבּורְּכַה בֵׁש
 :ּונָל הָתַעַשיִ הָכְלּו ֶתְרּוְבְנדתֶא הרוע
 :הָעָשּונְו ךיִנָּפ רֶאָהקְו ּונָביִשה םיִהְלֶאי

 :'ִּךַמַע 'תַלפְתַּב ּתְנָשָע יִתְמְ"דַע תוָאְבִ יםיִהלֲא הוהְי5
 :שיִלָש תֹועֲמְדְּב מקש העמד תל םתְלַכָאה

 :העׁשנ נפ רֵאְָ נישה תב יל
 :ָהָעמִּתַו םיונ ׁשֶרָנְּת עיִסִּת םִירְצַמִמ ןָפְג

 :ץֶרָאְאַלַמְּתַו ָהיָשְרָש שְרָשָתו ָהיְנְפְל ָינּפי
 :לֶאדיזְרא ָהיפָנַעּו .הָלצ םיִרָה ּוסְּכיי
 :ָהיִתֹוקְנֹו רֶהֿנ-לֲאְו םידע ָהיֶריִצמ חַלְׁשְּת

 ורד יִרָבְעְָּב ָהּורָאְו ָהיֶרֵדְג ּתְצְרְּפ הָמְלו
 :הָנְְי יֵדְש 'זיזו יריִמ ריִזֲח הָנַמְסְרכִי
 | הֶאְרּו םִיַמָׁשִמ טָּבַה יאָנ בוש תֹואָבְצ םיִהֹלֲאיצ

|8frtdl|10,25 ּלָכָא  lc nonn MSS Vrs Jer10,25 תוחָּפָשִמ | 7  Jer6°  

 | נס * 1115 רַמאי |* 455 6 םיזגב || < א םִיִיִַּב 0 םיוגּב | זז 1 6 36 רָּפַה |
 13 prb vbb exc || Ps 80, r 34 45,1 | 2? 1 גַהְנ | 3 ? ₪1 | 4 ום5 6 5 תזאָבְצ
 6 8 | 5 * קזפ dl | ל קזפ תַטְלְפַּב | 5 68 ל כ | 6°6 Hie נְתְלַכֲאָה |

® fit crrp, prps TR} || © 68 Hie ונקשמו | 7 = prps Tg |? 2MSS 6 Hie 
  | 14 * ic 4 susp) |? 6MSSלמת | זז קזק הָּתָּכ  | 10 2MSS 63גל 8

r5 °° prps l ut 4.8.20.ריז |  
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 ָָגיִמְי הָעְטְנירַׁשַא יהָּנַכְויéֿ :תאְז ןְֶג דֶקֶפ
 :'ְָּל הָּתַצַמִא ן3-לַעו
 :ודבאי ְךינְּפ תַרעּגִמ "הָחּוסְּכ ׁשֵאָב הָפְרְׂש יז
 ְּרַל תצמא םֶרָאְָּבלַע ימי שיִא-לע ךְְייִהְּתיצ
 :אָרְקִנְךָמְׁשְבּו ּוניײַחְּת ְּךָּמִמ גּוסְנ-אָלְוופ
 :הָעְׁשְננְוְיִנְּפ רַאָה ּונָביִׁשֲה תֹוֲאָבְצ םיִלֲא הוה

 א תיגַה-לֲ חצנְמלי 8:
 :בקעְי יהלאל ּועיִרֶה ּונְזּוע םיָהלאֵַל ּוניִנְרַה

 :לָבָנימע םיִעְנ רונּכ ףָתגְּו הָרְמְזְּואַש
 :ּונגח םֹויָל הָסַּכַּב רַפּוׁש ׁשֶדֲחַב ּועְקַּתי
 :בקעי יהלאל טֿפְׁשִמ אּוה לֵאָרְׂשִיְל קח יב

 םִיָרצִמ יץרֲא-לעי ֹותאָצְּב ומָש ףסוהיבו תו
 :עָמשֶא יּתְעַדדאְל תפְׂש

 :יהָנְרְבעת 'רּוְמ וֿפֿפ :ומְבַׁש לְבּפִמ יִתהיִסֲה
 םעֶר רֶתְּב ְךְנְעֲא ָךצלמַאְו תאָרָק הָרָע

 :הָלָס  הָביִרְמ יִמילַע ְנֶחְבָא
 :יל-עמְׁשְּתםָא לארי ָךְּב הָדיֵעָאְו ימע עַמְׁשל

 :רָכָנ לאל הָיֲחְּתְׁשִת אלו ךַז לא cl הָיָה

 7 הַאלמַאו ךיפ- בֲחְרַה
 :יִל הָבָאדאְל לֵאָרְׂשִיְ ילוקל יִמַע עמש-אלווי

 :םֶהיִתיִצָעוְּב וכל בל תּריִרָּב ּוהָחְלַשַאְ
 :ּוכְלַהְי יכרדּב לֶאְרְשַי יל עמש יִמַע ול+
 :יִדָי ביִשָא םֶהיִרָצְדלַעְו .עיִנָכַא םֶהיִבְוְא טַעָמּכ
 :םָלועְל םֶתַע יִהיִו יָלוׁשֲחַכְי הָיהְי יִאָנׂשִמיפ
 :יֲעיִּבְשַא ׁשֵבָּד 'רּוצְמּו המח בֶלֵחַמ יּוהָכיִכֲאיוז
 ּףסֶאָל רומָזְמי 4

 :טָּפָשְי םיִהלֶא בֶרְקְּב לֶאתַדַעַּב בַצְנ םיִהלא
al (== 18b)ן ליל  c 15 conjgּהָננֹוכְו  sic 4l (9 maj); prb crrp, prps (cf6)16 *  

ft dl | 20 dl | Ps 8r, 1 6+ waAudgָהְחָסָּכ || 18  sז7 * קזקצ ָהְפָרָׂש | ? קזק 
 4 ה: MSS ּוניִנַח 8 םיִנַח יֵמיֵל | 6 = 6 ו ץֶרֶאַמ | ** 6 116 3 עַמָש עדי
 7 * 6 Hie ריִסַה | * תסממ MSS רֹוּדָמ; 6 דּוּדַּב | = 6 הָנְדֹבֲעַּת | 14 1 + עַמְׁשְי

16 °° prps ּולְׁשְִ םֶהיֵאְנְׂשִמ |נ7 יו והָליִכָאָאְו ve והָליִכּואְו cf Hos 11,44 | 
 ּוהָעיִּבְשַא (6 116 00ד006) ) (sed cf Dt 32,13) | © lc IMS (cf 3סזקפ ףּוצְמו 5



 םילהת 72

 : :הָלָסִּואָשִּת םיִעָשְר יִגְפּו לֶנָעּוטְּפָשִת יִתָמִדדַעְי
 :ּוקיְִצַה שֶרו יֶנֶע | 'םֹוָתְיְו לָדדוטפשי
 ַרֶא| :ּוליּצַה םיִעָשְר דָיִמ ןיְבָאְו לדיּוטְלַּפ

 לוְמדלָּכ וטומי ּוכְלַהְת הָכָשַחּב ניב אלְווּועְְי אל5
 כל לע ִנְּו תא םיִקְלא יִתְַמָאיִא
 :ּולּפִּת םיִרָשַה דָחאְכּו ןּוְתּומְּת םֶרָאְּכ ןֵכָאי

 יזגֶַלְכְּב לַחְנִמ הָּתַאְיְּכ ץֶרָאָה הטפָׁש םיִהלֲא הָמּוק5

 | :ףֶסֶאָל רֹומְזַמ רישוי 5
 :לא וי ׁשֶרֲחָּת"לַא סלאם םיִהלֲא*

 :דנופצ-לע געי רוס ומיִרעי מ 0
 :לדוע לאְרשידסש רֶכּזִידאָלְו .יוֶּגִמ םֶדיִחְכְַו וכל "ּורמא5
 :ּותְרְכ תיִרּב ביפ ודחִי בל ּוצַעוְנ יב

 :םיִרְגַהְו באומ םיִלאעֶמְׁשְו םודא יִלָהֶא
 :רֹוצ יֵבְׁשְי-בְע תֶׁשְלֿפ קלמעו ןומעו לָבְ

 הָלָס ְּלייְִבל עוז ּויָה .םמע הֶנְלנ רושַא"םני
 :ןושיק לַחְגְּב ןיִבָיּכ אָרְסיִסָּכ ןיִדְמַּכ םֶהָלְהַשְעִיי
 :הָמְדֲאל ןַמֹ ּיֵה ראָד וָדְמְׁשִני
 ומכיל עָנֶמְלַצְכּו חבזכּו בָאְזְכְ ברע ומבידנ יומָתישיי
 k :םיִהְלֶא תואְנ תא ּונל הָׁשְריִנ ּורָמָא רֶׁשֲא 5
 ּריֵנְפַל שכלל ּומְיׁש יהלֲא +
 :םיִרָה טָהַלְּת הָבָהָכְכּו רענירעֶבַּת ׁשֵאְכי
 .::םלהבת ָּךְתְפּוסְבּו ךֶרעְסַּב םַפְּרְרּת ןָּבי5
 .:יהוהי ָךמש ושבו ןולק םֶהִיִנָפ אמי

 :ּרדְבאיו רפי רעדידע לבו ושב
 :ץֶרָאָה-לָּ"לע ןויְלָע ְּּדבְל יהָוהְי משי התא ּועְדיָוי
 :רֹומְזִמ חַרָק"יִנְבְל תיִּתָּנַה-לע חַצנְמַלי 4

 :תֹוֲָבְצ הָיהְי ּתֹונְכְׁשִמ תודידיײהמ*

| Ps 82, 3 °° 68 trsp || 6 fit dl | 7 prps Dִהַשׁד, 1 םיִׁשָרָה || 8 pps לשמת | 

| Ps 83, 4 ‘AE Hic qyi$ | 5 * קזט 41 | * ₪ dl | 6 = prb 1 ע דָחֶא | זס' 5 
a | rz2°1fic6G nw veldlT |? add | r3l? Il velnl] | 14 ft 

(vb exc || 17 °° prb post.18 trsp | 18 frtvb exc || 19 frt dl. 
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 הָוהְי תורְעַחְל יֵׁשְפַנ הָתְלָכיםִנְו הָפְסְכנ
 :יָח לָאדלָא ונגר יִרָשְבּו יל
 :יהלאו| ּהָל קו רורדּו תב הָאְצַמ רופָצ"םנ+
 יֵּכְלַמ תֹוֲאָבִצ הָוהְי .ךיִתוחְּבְזִמדתֶא ָהיֶחרֶפֶא הָתָשרֶָשַא
 :הָלָס ְּךולֶלַהְי דש. ְּךָתיֵב יבש יִרָשָא 5

 :םֶבְבְלְּב תולסַמ ב .ולדזוע םֶדֲא ירש

 יּוהוָתיׁשי ךנעמ 'אָבְבַה מעביר
 :הָרומ יהַטָעַי תֹוכְרְב"סג
 ial :ןויְצְב םיָהלָאה'לָא הָאְרְי ילְוחדלֶא ילְיַחַמ כָל

 חש ה יִנָּ טּבַהְ םיִהְלֶא האר ונגני
 ףלאמ ךיִרְַחּב םוידבוט יִּכיי
 :עַשְריִלָהֶאְּב רּודמ "יִהְלֶא תיִבְּב ףַּפּותְסַה ייִּתְרחְּב

 .םיֶתלא הָוהְי ץִנֶמּושַמָש יי
 :םיִמָתְּב םיכְלֹהְל בּוט-ענָמִי אל הָנהְי ןֶתַי דובָכְו ןח
 :ָּךַּב חמּב םֶדֶא יִרָשַא תואְבִצ הָוהי

 :רומְזִמ חַרְקיִגְב חצנְמַלי 4

 :בֶקְעי תב ּתְבַש - ףצְרא הָוהְי ָתיִצְר
 :הָלֶמ םֶתאָטַחלְכ ָתיִסּכ ףמע ןוע ָתאָשְני
 :ףּפַא ןורחמ תובישה ְּךֲתָרבֶעלכ תְפסָאי
 :ּונָמִע ָךְסַעָּכ 'רַפְהְו ּונָעָשַ יהלא ניב
 :רדְו רֶדָל ףֶפִ ךָשָמִת ּונָבףִנָאְּת םֶכועְלַה
 ְדְבּוחְמְִׂי ְךְמעֶו .ּוניִיַחְּת בּושֶּת הָּתַא אָלַהְ
 :ּונְלְִּתִּת ּךִעָשְיְו ךְּסַח הָוהְי ּונָאְרַה

 ומָעְדלֶא םולָש רָּבַדִיויִּב יהָוהְוּולֲאָה ֵּבַדִיזהַמ הַעְמְׁשֲא
 :הֶלְסַכל .ובושידלַאְו ויָדיְסְחלֶאְו

Ps 84, 3] Dl vel|cf6 Hie S | 4° mlt MSS p maj || ° mtr incert | 5 6 
 | ידע | 6 6 6006066, 4 1 תּולַעַמ  atdvag rv atlivwv (TYד006 66
7 * :M םיִרְבֹוע | * 7S ,הכבה Vrs fetus | * 68 1,ןועָמ 48 | IMS 6 

  | > SAS b; 1 frt NT! sineח || 8 * prps bתָׂשֲעְי 6 פשש  | = 2MSSּוהָתיִׁשֹי
prps vy | Ps 85,םיִהלֲא || =  (trsp acc) || 2MSS 6MSS§לא || זז * קיק יִרָדֲחַּב  

 2 % תּובְׁש, 0 תיִבְׁש || 5 * קזק אָנ בוש | * prק רַסָהְו | 7 6 לַאָה | 96+
kal (€mi) TOUS €rioTpepovrag rpog attrdv kapdiav; l fitיב | 5 6 61 | 5 6  

 םָּכל ויְלֵא ּוביִׁשְי לָאְו (ץe! הל םָּבְלְב יֵבְׁש יִלָאְו



 םילהת 4

 :ּונָצְראְב דִבְּכ ןֶָּכְשְל ועָשו ויִאְריק בוק ְךַאיי
 :ּוקָשְנ םלָשְו קֶרִצ ּושָגְפִנ תָמֲאְנידְסָחי
 :ףקְׁשִנ םִיַמָׁשִמ 1 חָמְצִּת ץֶרֲאַמ תָמָאי
 :הלּובי ןתּת ּונָצְראְו בוטה ןּתִי הֶוהְי -םּגי
 :ויִמַעַּפ ךרדל שי ךַלַהְ וינפל קֶדָצ '+
 דול הלֵפְּתי 86

 | יָא ובאו יֵנְעדיְכ יג ְנְזָא הָנהו"הטהי
 ְּיֶלֲא חמּובַה יֵהלֲא הָתּךרבע עשֹוה יִנא דיֲִחיִכיִׁשְנ הָרְמַׁשי
 :םויַהלְּכ אָרְקֶא ְָּלֲאיִּכ יָא יֵנָגִ
 :אָשֶא ישְפַנ יָנדֲא ְָלֲאריִכ  ִּרַבע שפג חמש
 :ּיִאְרְלָכְל דֶסֶמְדבַרְו חלו בוט יֶנדֶא הָתַאְיִ
 :יָתּונְּנֲחַּת לוָקְּב הָביִׁשְקַהְי יָתלִפְּת הָוהְי הָנְאַה
 :יִגנעֵת יִּכ ָךָאָרְמַא יִתָרְצ םִיְּבז

 :ְיֵׂשֲעַמְּכ ןיִאְו יָנדֲאוםיִתלֲאָבְּףומְּכיִא*
 משל ְַּכִו יֲֹא ְּךיִנְפלּווֲחַתְשיויּואֹובְי ָתיִשָע רֶׁשֲאוםנוג"לכפ
 ְָּרַבְל םיִהלֲא הָּתַא .תֹואָלְפַנ הֶׂשֹעְו הָּתַא לדְנְריְּכ

 ְָמׁש הָאְריִל יִּבָבְל חי ְךָתמַאּב הא ְּךָכְּבו הָוהְי יִנָרוה
 :םֶלועְל ָּךְמַׁש הָרְּבַכַאְו יֶבָבְל"לֶבְּב יַהְלֲא ינֹדא דוא

 :היִּתָחַּת לואְׁשִמ יִשְפַנ תְלַצַהְו .יֶלָע לוּ ךְּדְסַחיִכ
 יִשֶפִנ ּושקְּב םיִציִרְע תֶרֲעַו יִלָע ומְק םיִדָנוםיִהלֶאי
 :םָּננְל מש אָלְ

 :תַמֲאְו דָסֲח"בַרְו םיפא ךרֶא ןוֶּנְחְו םּוחְרְדלֶא יִנדִא הָּתַאְוי5
 | יִנגַחְ ולא הָגָפי

 | :ּךַתַמַאְְְבְל הָעיִשוהְו ךדבעל נע" הָנּת
 | | הבוטל תוא יִמְע"הַשע יז

| 

 :יִנָּתְמַחְנְו יִנּתְרַַע הֶוהי הָּתַאדיִּכ ּושְבָיְ יִאְנש ּואְריְו
 ריש רומְזִמ חרקוב 87

 | :בקעי תל לפמ ןויצ ירעש הֶוהְי בהא: :שֶדְקיִרְרַהְּב ותְדּוס*
 :הלס םיִהֹלֲאָה ריע .ּךָּב רָּבְדִמ תֹודָּבְכִנ

 :םָׁש-רַלְי הז שּוָּכםִע רַצְו תֶׁשָלְפ הֵּנִה יעְריל לבו בֵהְר ריכז
14 l ft םולָשְו | Ps 86, 1 mtr incert | 2 ™ frt post 3a trsp fi 3 pl MSS 

 -הוהי | 5 מספמ 3155 הוהי || 6 קו 55 לוקל | נז 63 ְּךַהָי (4 הדח) | 14 +
 54,5 || Ps 87, r frt vb exc; mtr incert | 4 6 ר{.



87,5—88,19 PSALMI 977 : 

 :*ןּוילֲע ָהְנְנוְכְי אּוִהְו ּהָּב"דַלְי ׁשיִאְו יׁשיִא רַמָאָי ו ןויִצְל5ַּ = <
 :הֶלס םָׁש-דַלי הז םיִמַע בֹותְכְּב רּפְסִי ההיפ

 ָרְּב ייניֲעמלְּכ םיִלְלְחּכ יםיִרְׁשְ
 ליִּכָשַמ תֹוָנַעְל תלחמ-לע חָצְנְמל חרק נבל רומזמ רישי 88 |

 :יָתְרְזָאָה ןָמיֵהְל '
 נג הְָיַּב יִּתְקַעָצ-םּוי יָתְעּוְׁשָי יִלֲאי הָוהְי
 :יִתָנְרִל נָא הָּטַה יִתְלַּפְּת ְּךיֶנְפְל אֹוָבְּת
 :ּועיִגַה לֹואְׁשְל ייַחו יִׁשְפַנ תוָעְרַב הָעְבָשדיִּב+
 :ליאְךיא רֶבְגַּכ יִתיֹיָה רוב יֵדְרֹויְע יִּתְבְׁשָחנ
 רֶבָק יֵבְכְשוםיִללֲ ומ שפה יםיִתָמַּב5

 :ְּרְזְנִנ ךֶדיִמ הָּמַהְו דוע םתְרכזדאל רֶשֲא
 :תולצ ָמָּב םיִּכָשָחְמְּב תויָּתְחַּת רוָבְּב יִנָּתְשל
 :הֶלָס תיִנָע ךירְּבְׁשַמ-לְכְ ְךֲתֶמַח הָבָמַס לע

 ֹומָכ תֹוכְעֹות יֵנּתִׁש ימה יֵעָיְמ ָּתְקַתְרַהְ
 יִנָעְיִנִמ הָבֲאָד יניִעיס :אָצַא אָלָו אל
 :יפכ ְךילֲא יּתְחַמִׁש | םֹונ"לָכְּב הָוהְי ְיֶתאָרָק

 :הָלֶּס  ךודויו ּומּוקִי םיִאְפְרִסִא אָּלָּפדהַשַעִּת םִיִתַמַלֲהִיי

 :ןיִכַאְּב ףַתְנִמַא רח רֶבָקִּב רֶפְסַיַהיי
 :היִשְנ ץֶרֶאְּב ךְתְקדצְו ךֶאְלּפ ךָשְחַּב עָדּויַהיי

 :ךֶמִּדקְת יִתְלַּפִ רקבבּו יִּתְעְּוָש ּהָוהְי ילו ינאו+
 :יֵּנַמִמ ךיִנּפ ריִּתְסַּת יִשְפנ חַנְזִּת הָוהְי הָמְל5

 :הָבּופָא ְךיִמֲא יִתאָשְנ רעב עוגָו יִנֲא ני
 :ינּותָתּמִצ ךיִתּועְב  ףיגורח ּורְבָע יֵלָעיז

 :דַחְי יִלָע ּופיִקַה םיַהְדלָּכ םִיַמָכ יִנּוָּבְס ה |

 :'ִךָשְחְמ יעְדְיְמ  'עָרְו בהא יִּנָמִמ ּתַקְחְרִה יי
cr cong ] |רַמא םַא | ??  a5 61? שיא רַמֹא םַא (6 'א 'א [ןויצ] םָא);  

al ¢v ypagii) | 7 * nonn MSS 6S DW) | 5 55 5בָּתְכַּב )6  | frt6  

xaroixia, $ ‘JYH; prps TWH vel Dl, al ‘Jy; 1frt (a vb ip)יֵניעמ; 6 ה  

 יֵנֲע םֶּלְּב | Ps 88, ד 6 דש "וטקטמא()דִמ | 2 "'1 יִתְקַעַצ םִמוי יִּתַעּוש יהְלָא |
 6 1? 'מַּכ | * cזזק; קזקצ יִּתְבַׁשִה , יִּתְלָשמְג  יִּתְבָשְחָנ | ץ 8 "תֶוָמְלְַּב |

trsp + | 14 prb dl |יתאָלְכִנ . frtc 6Sָתיִנֲא, גו תנע, ָתיִוַצ | 9 55 ולכ; 1  
 15 סזפ 61 | 16 1? יִנּופְפֲא et 41 יתאׂשנ, ג1 הָנּופֲא | 17 1 יִנֹותַּמִצ | 10 <|

nonn MSS J@nD; Hie(ָּךשחַמ)  rods yvworoUg pov amd ralerrunlacל-5 6  

 $ ;notos meos abstulisti (S a me) a TWn + | ָּתְכָשְח םיִעְדִמ.



 78 םילהת 89,126

 :יָחְָזָאָה ןָתיִאָל ליִּכְשַמי 9
 ייפ ָךְתָנּומֲא עיִדֹואורָו רֶלְל הָריִשָא יםלוע הָוהְי ידְסַחי
 םֵהָב ָךְתגּומָא 'ןָכָּתוםִיַמָׁש הָנְּבִי דָסָח םֶנֵֹע "יּתְרֿמָאדיק
 :יִדַבע דֶוְְל יִתְעַּבְשַנ :יִריִחְבְל תיִרְב יִּתְרכ
 :הָלָמ ָךאְסַּכ רִדְודרְְל יִתיִנְבּו עז ןיִכָא םֶלועררע

 :םישדק להק ףתְנּומֶאףא  הָנהְי 'ְאְלּפ םִָמׁש יודו
 :םיִלֲא יִנְבְּב הויל הָמְדִי .הָנהיל ךֶרְעי קחשב יִמ יב
 :יָביִבָסלּכ-לַע ארנו הָּבַר םישדְקידוסְּב ץרענ לאי

 :ְיָתּוביִבְס ףֲתָנּומֲאְו הי ןיִסַח וְמְכְדיִמ תֹואָבִצ יִהלֶאו הָוהְי
 :םֶחְּבָשְת הָּתִא ויל אוָשְּב םִיַה תִאנְּב לָשוְמ הָּתַאי
 :ְיָביוא ּתְרוְפ וע עוָרְּב בהר לֶלֶחָכ ַתאָכד הָתַאיי
  ּוָמְדסְי הָּתַא הָאלְמּו לבת ץֶרָא ךְל"ףא םימְש ליי
 נגרי יּדְמְׁשְּב ןֹומְרֲחְו רֹוכְּת םָתאָרְב הָּתַא "ןיִמְיְו ןפְצי
 ְְניִמָי םוָרְּת ךֶדָי זעֶּת * הָבּובְנ-םַע עורו תי
 :יִנָפ וכדי תָמָאְו דָסַח ְּךָאְסִּכ ןֹוכְמ טְּפְׁשַמְו קֶדָצי5
 :ןוכְלַהְי ְךיגְפ"רֹוְִּב הוהְי  הָעּורְת יִעְדְי םֶעָח יִרָשַאי
 ומור ְךְתָקְרעְבּו םיַה"ָּכ ןליִנְי ףֶמשְּבי
 :ּונינרק םיִרָּת ףְנוִצְרבּו הָּתֶא ֹומְנע תָרָאְפִתִיִכיי
 ּנכְלַמ לֵאָרְִׂי שוָדְקְלְו ּונגִנֶמ הָוהְיְל יי

 רָמאתנ ייִניִסֲחל ןֹוזָחְב ּתְרבִד א
 :םעַמ רּוָחְב יִתֹוָמיִרֲה רֹוְּבנ-לע 'רָזֲע יִתָּנִׁש

 :ויִּתְתִׁשְמ יִׁשדְָןמָׁשְּב יֶּדְבע ךֶנָ יִתאָּצְמי
 ּונָצמַאָת יעֹורְזיְַא ומ ןוּכּת יִדָי רשאי
 :ּונגעְו אָל הָלְועְְבּו דב ביוא איָשְידאְל
 :ףנָא ויִאְנָשָמּו ויִרָצ ויִנָפִמ יִתותַכְו*+
 וש :ונְרק םּוְרְּת יִמָשְבּו מע יְִסחְו יִתְומַאְו5

 Rea ה קה

= 

 ו
 | :ֹוניִמְי תוְרֶהְּנְבּו וָדָי םיב יִּתְמָשְוא

 י ?Ps 89, 2 * nonn MSS bp | °1? יִפְּב 66 6ספוש 6 3 | 3 * 6116 ָּתְרמָא
 prb recte, sed c ‘J dl (gl ante 4 trsp) | « 6 [iוּכִּת | 4 6 יִריֵחְבַל | 61

velבר  e1ודויו || * 2155 6 116 8 ךיִאָלִּפ | 7 41155 םיִליִא | 8 פק 6 6 ,  
Gxc.aAתיִּכַד | 13 *  pl MSsאשִּב || זז j1  kin 27 | g trsp c 6 accent || ro frt 

 סו | ל 20155 63 ףמשל | ז7 קזל 1 ּונָּגרי | 18 א םיִרָה, 0 mוז 155 63 םּורְת|
 20 * sic Vrs; MSS ְריִסַמל | ל 6 1 רֶזַנ 1 זע.



7-3 PSALMI “99 

 :יִתָעּושְי רּוָצְו יִלֶא הָתְא יִבָא יִנַאְרְקַי אּוָה
 :ץֶרָדיִכְלַמְל ןֹוְלֲע ּוהָנְתֶא רָכְּב ינָא-ףַא=
 :ול תֶנְמָאְג יִתירְבּ יָּדְסֲח ּולרוָמְׁשֲא סלול
 :םימש יִמיִּכ ואְסְכְו .ִעְרַז דִעל יִּתְמָשְוּי
 :ןּוכְלי אל יִטָּפָשְמְבּו יִתְרִוִּת ויָנָב ּובְזעי-םַאי
 :ּרֹמְׁשִי אל יתֹוְצְמו וללחי יתקָתְאי
 :םֶנוַע םיִעָנְנְבּו םַעשָּפ טְבְׁשְב יִּתְדקְפו
 :יִתְנּומֲאְּב רקשא אֶל ֹומְעַמ ריֿפָאדאל יֶדְסַחְו +

 :הָנְׁשֲא אָל יִתְפָש אצומו יִתיִרְּב לְלֲחַאזאל

 :בזכ דולי ישב יִתְעְבְשנ תֶחֲא
 :יִדְגְ 46 .אָסְכְו הָיָהְי םכּועְל ּועְרז

 oes ָּתְרַּבַעְתַה  םֶאְמִּתַ ָּתְחְנְז הָּתַאְופ
 :ּוְרֶזְנ ץֵרֲאָל ָתְללח רבע תיִרָּב הָּתְרַאְג

 :הָּתחִמ ויָרְִָמ תמש ויתר תְְרּפי
 זוינָכָשל הָּפְרֶח הָיָה ְּךְרָד יֵרְבְע"לְּכ ּוהָפַׁשיי

 :ויביואלִּכָתְתַמְׂשַה ויָרָצ ןיִמְי תומיִרַהי =
 :הָמָחְלַּמַּב ותמְקַה אָלְו .ָּּבְרַח רּוצ ביִשְּתףַא= =

 :הָּתְּגִמ ץֶרֵאָל ֹואְסַכְו ורָהָטִמ ּתְבְשַהיי
 :הָלָמ הָשּוב ויִלָע תיטעָה ויַמּולֲע ימי תרה

 :ִּךֶתַמִח שָאְדּומְּכ רַעְבְּת חַצְנָל רַתְסִּת הָוהְי הָמ"דֲעל
 :םֶד ָאדיגּב"'לכ ָתאְרְּב אוָׂש-המ-לע ירֶלֲח"הָמי ינאי

 :הָלָס לו פל אשד ְׁשְפנ טנמי תֶנָּמ"הָאָרְי אֶל הָיְחְי רֶבְג ימי
 דו

 יי ים ל יקיחב תא "דב תפר ינדא ד
 :ְָחיִׁשְמ תובְקע ופרח רֶׁשֲא .הָנהְיְיִבוא ִּּפְרַח רֶׁשֲא*

 :ןַמָאְווןמָא םָלּועְל הוה ורבי
 29 % רומַשֶא, 0 דרֶמְשֶא | 34 1 6 8 Hie 8 ריִסֶא ₪ 25 7,15 |

 38 5 16155 'עְל | 1 קָחָׁש דעֶבּו | 44 קזקs רֹוחָא, a1 רַצָמ | 45
cf a4 79,5 |5; 1 קזפ ֹודיָמ הָטַמ | 47  ut AX Hie7 ורָהְטִמ MSSורָהֵׁטָמ,  MSS 
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  90,1—9I,4םילהת 980 |

 יעיבר רפס

  0םיִהלֲאָה"שיִא הָׁשמְל הּכְפְּתי
 :ררָו רָב ּונָל תיִיָה הָּתַא ןועְמ יָנֲֹא,
 לֶבַתְו ץֶרֲא לֵכֹוֲחְּתַו ּורָלָי םיִבָהוםָרֲמְּ

 :לָא הָּתַא םָלֹוע-רע םלֹועמּו
 :הָליְלַב| :םֶדָאדינב ּובּוׁש ירָמאּתו אָּכד-ְרַע שונא בֵׁשָּת

 הָרּומְׁשֲאְו בעי יִּכ לֹומְתֶא םיוְּכ ךיֶנִעְּב םיִנָש ףלֶא יֵּכ
 :ףְלֲחָי ריִצָחכ ירק ויהי יהָגׁש םֶּתְמַרְי
 ׁשֵבְיְו ללומְי בֶרָעָל הָגֲחְו ץיִצְי רק

 :ּונְלָהְבִנ ּךְתְמִחְבּו ּךָפאְב ּונילְכיָכי
 :ְיִנְּפ רֹוָָמְל ּונַמְכע דל וניִתְנְוע תש*
 :יהָגָה"ומְכ ּונינְׁש 'וניִלּכ :ָךַתְרְבְעְב ּונּפ ּוניִמְי-ילָכ יי
 הָנָש םיִנומָשו תּובְנּב םֶאְו הָנָׁש םיִעְבַׁש םָהָּב ּוניֵתֹונְׁשיִמְיוס

 :הָפעָנו שיח זְגיִּכ ןְוָאו לֶמְע סֶּבָהְרְ
 :ִּךָתְְבַע ְךְתֶאְרְכּו ְּךָפַא זֶע עַדֹוהיִמי
 :הָמָכָח יבְבָל אָבְנְצ עדוה ןְּכ ּוניִמְנ תּונָמַליי

 :ףיִרְבעלע םֶחְּנַהְו יִתְמְדע הָוהְי הָבּושי3
 :ּוניִמְידלֶכְּב הָחְמְָשִנְו הָנְנרְנּו ףִדְסח רקְּבִב ּונַעְּבשיי
  5:הָעְר ּוניִאָר תונש ּונָתיִּנַע תוָמיִּכ ּונַחָמָש

 :םָהיִּבְרלע ףרדהו  ךלָעַפ ךידְבַעְ"לא הָאְרִי
 ּוניָכֶע יהָגנְּכ וניִדָי השעמּו ּונלָע וניַהלֶא הָוהְי םַעָנויָהיַוי

 ֶנּולְתִי יש לֶצְּב ןוְיְלַע רֶתְסְּב בשיי  1:'ּוהָנְנִּכ ּוניִָי השעָמּו
 :ּוָּבדחַטְבָא יַהְלָא יִתְדּוְצְמּו יִסָחְמ הויל רפא-
 :תוּוה רָבָהמ שּוקָי חפמ ףְליִעְ אּוה יב
 הָסֶחָת ויִפָנְּפתַחְתְו ל ךֶסְי ותְרְבָאְבי

e 2 fin |ד 5 54 1 6 ק6 198 6 וועְמ ; ג1 קזס "ל גטס טפק לֶא התא  Ps go, 
 < כ1 155 רלֶל | 21 6 6556 לֶל-- (ע01)) | v 3 trsp? post 4 || ~°1? רַמאת ֹואָּכַּד|
 4 ft 1 רַבֲע | 5 = crזק; 6 הָנָׁש םֶתָמְרו; קזקצ ש םַתָמְרְז ג! הָנָש הָנָש םָּתְעַרְז
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 :וְּתִמַא הָרֲחְסְו הָנצ
 :םָמֹוי ףּועָי ץחמ |הָליַכ דַחַּפִמ אָריִת"אל
 :םיָרָהָצ דּוׁשי בָמּקִמ ּךְלֲהי לפֲאְּב רֶבָּרמ"
 ְֶגיִמיִמ הָבָבְרּו ףָלָאוְְִּצִמ לֵפי

 :ׁשגִי אֵל ְּךיֶלֲא
 :הֶאְרִת םיִעָשְר תַמְלִשְו טיִּבַת ְּיִניִעְּב קרֿכ
 :'ְִּנועָמ ָּתְמָש ןויִלָע ייִסְחַמ הָנהְי הָתַאיכ
 ֲָהֲאְּב ברקודאָל ענו הָעְר יל הָגְאְתִאְלי
 :ךיִכַרְּדֶכֶּב ףִרְֶמְשְל ךלדהּוצְו ויִכָאְלַמ יִּכיי
 ְָלִַר ןֶבֲאְּב ףגִּתוִּפ ְּנּוְִׂי םיפּכלַעיי
 :ןיִּגַתְו ריָפְּכ םֹמְרִּת ךרדת ןָתָפְו לחש-לעי3

 :יִמָש עְֶייִּכ ּוהֿבנשֲא ּוהָמְלִפַאַו קְׁשֲח יב יִכיי
 ּוהָדְּבַכַאו ּוהַּצְלַתַא 'הָרָצְב יכנָאוְמַע ּוהָנֲעֲאווינֲאָרָקִיפ
 :יִתְעּושיִּב ּוהֵאְרַאְו ּוהֲעיִבְשַא םיִמָי ְֵּרָא
 :תָּבַׁשַה םויְל ריִׁש רֹוָמְזַמי 2

 :ןולֲע ךְמָשָל רַמנְלּו הנהיִל תָֹדֹוהְל בוט
r 

 :תליִּב ְךָתָנּומֲאָו ּךָדְסַח רֶקָּבּב דיִנַהְל
 :רונכְב ןֹוָגִה יִלֲע לָבָגיִלעֶו רושָעְדילע+
 :ןגרא ינו "ֵׁשֲעמְּב 'ּלַעַפְּב "הָוהְי יִנּתְחַמש יֶּכ

 :ְיִתבְׁשְחמ ּוקָמֲע דאָ הָוהְי ךישעמ ּוָלְג"המ*
 :תאז"תֶא ןיִבְי-אְל ליֵסָכֹו עדו אָל רַעַּב-שיָאל
 ןוָא יִלָעָפְדלּכ ּוציִצְיְו .בֶׂשֲעֹומָּב וםיִעָׁשְר חָרָפְּבי

 = יהָנהְו םֶלֹעְל יםוחָמ הָּתַאְופ :דעיֲַע םֶדָמָׁשַהְל
 לכ ּוְרָּפִתִי ּודבאי ְּךיֵבְֶא הֵּנִה"יִּכ יהוהְיוְּדיבְיא הֵנַה ייפ

  sdfר 2

 ין 722 | :ןנעב ןְמׁשְּב תל יגְרק םיאְכ ירי
 :ינזָא הָנְעַמְׁשִת 'םיִעַרָמ יֵלָע םיִמּקַּב ָרּוׁשְּב יֹניֲע טּבַתויי
 :הָגָשִ ןנָבְלּב זִרָאְּכ חַרֶפַי רַמָּתּכ קיצי

 4 "75 כזק5 0% 7 פק | 6 6 שו | ף *1 קוט ףְסְחַמ; ג! ּתְרַמָא קזס התא |
 5 1 ₪ ףֶזועַמ | זס קו 1155 ףיִלָהאָּב | ז3 6 אטחופ6, 1 ? לָחְז | 15 * סז** יכנא |
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 ו 982 םילהת 0

 = םיננעֶרְ םיִנׁשְ הָביִשְּב ונוי דע 7
 :ּוּב הָתלע"אָלְו ירּוצ | הָוהְי רָשָיְיִּכ דיִּנַהְל <

 ן רֶזאְתַה זָע 'הְוהְי שָבְלי שַבֶל תּוָאִג ְךֶלֶמ הָוהְיי 3
 | יהְּתַא ₪ םלועמ זאָמ ְּךאָחַּכ וכ :טֹומְּת" לָּב לבת ּוּכְת"הַא
 :םִיִכְּד תֹוָרָהְנ ואש םלוק תֹוָרָהִנ ּואְׂשִנ הָוהְי תורֶהְנ ּואָשְבּי
 :הָוהְ םֹוָרַמַּב ריִַּא םִייִרְּבְׁשִמ םיִרירֹא םיִּבַר םימ ו תולקמ+

 = :םיִמי ראל הֹוהי שדיה ךֶתיִבל דאָמ ּונְמָאְנ ו ךיתדע
 | :עיפוה תומְקנ לֶא הָוהְי תוָמְקְנ-לַאי 4

 :םיִאג-לע לומנ בׁשָה ץֶרָאָה טפׂש אשה
 :ּוְלֲעַי םיִעָׁשְר יִתָמ-דע הָוהְיוםיִעׁשְר יֵתְמ"דֲע
 :ןְָא יִלעּפלָּכ ּורְמַאְתַי קָתָע ָרּבַרי ּועיִּבַּ
 ּוְנעְי ָךְתָלֲחנְו וָאְכַרְי הָוהְי מע
 :וחצרִי םיִמֹותיִ וגרהי רֶגְו הָנָמְלַאפ

 ליש יִתְמ םיִיסְכּ ב םיִרעְּ ניבא
 :טיִּבַי אלה ןיַע רַצי-סַא עֶמְׁשִי אָלַה ןזֶא עַטְנַה
 :תַעָּד םֶדֶא דָמְלְמַה ַחיִכְוי אלה םיֹוְג רָסיַה יפ
 לבה הָּמֵהיִּכ םָרָא תֹוָבְׁשֲחַמ עדי הוהְייי

 = ּגְדַמַלְת יִּדְתְרוּתַמְו | ה ּונְרפְתרׁשֲא רָבָּגַה ירׁשֲאוצ
 :תַחְׁש עׁשְרְל הָרָּכִי רע עֶר יִמיַמ ול טיִמְׁשַהְל

 :בָופַ אל ותְלַחְְ מע הָוהְי שיאי
 | :בלְיִָשְלָּכ 'ויִרחִאו טפָשִמ בוש יקֶרָצְהדַעְיכ

 :ןוָא ילעפדסע יל .בעותודימ \ םיִעְרָמדַע יל םּוקָיְיִמ
 | :יִשְפַנ הָמּוד הָנְכָשטַעְמּכ יִל הָתַרֶזַע הָוהְי ליז
 :יִנדָעְסַי הָוהְי סמ יִלָנַר הָטָמ יּתְרַמְא-םַאיי
 :יִשָפנ ועשעשו ךיִמּוחְנִת יּבְרקְּב יפערש בְָּבי
 :קח"ילע לַמע רַצי תווה אִָּּכ רֶבָחְיַהי
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9 PSALMI ; 983. . 

 :ּועיָשְרִי 'יִקָנ די קינצ ׁשפגלַע חוניו
 :'וניהלָא] = :יָסְחַמ רול ימלאו בֵגְשַמְל יִל הָוהְי יהי
 הָוהְי  םַתיִמַַי יםָתיֵמְצִי 'ָתְעָרְכּו םָנואתֶאםָהילע יבש

 :ּונֲעְׁשִי רּוצְל הָעיִרְנ הָוהיִל הָנְנְרְנ ּוכְלי 5

 :ול עיֶרְג תֹוֲמְַּב .הָדֹותְּב ןיָנְפ הָמְּקְנ*
 :םיִהלֲאדלַּכ"לַע לּודָנ ךֶלַמּו הָוהְי לָרָג לֵא יִּככ
 :ול םיִרָה תּוָפַעְותְו ץֶרָא" יֵרְקְחָמ ּודְיְּב רשא+
 :ּורָצְ ויִָי תֶשּבִיו ּוהָשָע אּוָהְו םִיִה ָּלרָשַאי

 :ונשע "הָוהְדיִנְפל "הָכְרְבִנ הָעְרְכִנְו הָוְחְּתְשַנ ואב
 יודי ןאָצְו ותיִעְרִמ םע" ּונחְנַאְו ּוניַהלֲא אּוָה יִכ

 ּועֲמְׁשִת ְלקְּימָא םיַה
 :רבְדַמַּב הָּסִמ םֹיְּכ .הָביִרְמּכ םֶכְבַבְל ּושָקַתְְלַא
 :יִלָעָפ אְרְיסנ יִנּונָחְּב םֶביֵתֹובֲא יִנּופְנ רָשַאְי
 ירודְּב טופ הֶנָש םיִעָּבְראי

 :יִכְרְד עדיאל םַהְו .םֶה בבל יעת 'סע 'רַמאְו
 :יִתְחּוְנְמְדלֶא ןואבידסַא יִּפַאְב יּתְעבָשְנְרֶָשַאי
 :ץֶרָאָקדלָּכ הָוהיִל וריש שָדָח ריש הָוהִיְל ּוריִשי 6

 :ותָעּושְי םויליםוימ ּוְרָשִּב ומ ּכְרֶב הָוהְיל ּוריִשי
 :יָתֹואָלְפַנ םיִּפעָה"לָכְּב .ִדובְּכ םיוגב ורפי
 :םיִהלֲא-לּכ-לַע אוה אָרּונ רֶאָמ לָלְהָמּו הָוהְי לוֵדָנ יִּכ*
 :הָׂשְע םִיִמְׁש הֹוהיֹנ םיִליִלֶא םיִמעֶה יִתלֲאלָכויּכ
 'ושְּדְקְמְּב יתָרָאְפִתְו זע ויָנָפִל רֶדָחְודדוהְי

 :זָעָו דֹוָבְּכ הוהיֵל ּובָה םיִמע תֹוִחְִׁשִמ הָוהיִל ּוָבָה
 :ויתורָצַחְל ּואֹבּו הָחְנַמוִאָש ֹוָמׁש דּוָבְּכ הָוהיִל ּוָבָה
 וד ד :ץֶרָאָה"לְּכ וָנְפִמ וליח ׁשֶדְקתַרדַהְּב היה ֲחַּתְׁשִהי
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 | יל  JN¥] IBY cf roo3 | » frt vb exc | © 1 fitץ << 56+ 1 6 1415 3 'מ | * 41
ro * vb exc; 6 Hie .$ Nin רּודַּב; קזק הָרֹמּו ררוס רודְּב 788 |" זז 4! | 
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1627 | » 4MSS iInpna_ = 1Ch || 8 sMSS jg? = 1Ch 1629 || g pl MSS 

 . = 1Ch 16,30ויָנָפְלַמ



 14 םילהת 98,5—96,10

 טוָמִּתלַּב לֵבַּת ףןוָּכתיְףַא יָלֶמ הָוהְיּוםיוּנַב וָרְמָאיוס
 :'םיִרְׁשיִמְּב םיִמַע ןיִי

 :ואלְמּו םֹיַה םעֶרָי ץֶרָאָה לֶגָתְו םִיַמָׁשַה ּוחְמְׂשִיי
 :ירעֶנ"יִצעײלְּכ ּוננְַי זָא וְּבירְׁשֲאלֶכְו ידָש וָלָעְיייי
 ץֶרָאָה יטָמְׁשִל יאָב כ אָּב יפו הָוהְי נפל

 :יוִתְנּומָאָּב םיֵּע קֶרָצְּב לֵבָת"טִּפְׁשִיי
 :םיִּבַר םלֲא ּוחָמְׂשִי ץֶרָאָה לֵגִּת ּךֶלַמ הָוהְיי 7

 :וֶאְסּכ ןָכְמ טּפְשִמּו קֶדָצ ויָביֵבְס לָפָרעו ןְנָ
 :ויָרְצ ביִבְס טָהַלְתּו לת וָיְנְּפְל שאי
 :ץֶרֶאָה לחְתַו הָתַאָר לבת ויִקָרְב ּוריִאהי
 :ץֶרָאָהלָּכ ןֹורא ֹכְפִלִמ | 'הָוהְי ןנָפְלִמי ּוסַמְג גֹנּּדַּכ םיִרָה
 :דּובְּכ םיִּמעָה"לְכ ּואָרְו ֹוקְדצ םִימָׁשַה ודיג
 ילָּכ ול"ּווַחְּתְשַה םיִלֵלֲאָּב םִלָלַהְתִמַה לֶסָכ יֵדְבֹעלְּכוּוׁשביז

 :םיִהלֲא
 :הָיהיְּיִטְּפְׁשִמְןעַמְל הָדּוהְי תֹנְּב הָנְלנְּתִנ ןֹויצתַמְׂשִּתו הָעְמָׁשי
 = :םיִהלָא"לָּכילַע ָתיִלעֿנ דֶאְמ ץֵרָאָה"לָּכ"לַע ןֹוְלֶע הוה הָּתַאריִּכי
 = םיֵעְׁשְר ךימ = ויָדיִסֲח תֹוִׁשְפַנ רַמַׁש עֶר "ּואְנְש הוהְי יֵבֲהָאיי
 לי :הָחְמְׂש בֶליֵרְׁשיִלְו קיל ַָרָז רוָאיי
 :ושְדָק רֶבְל ודוהו הָוהְיּב םיקידצ ּוחְמְשיי
 ירֹומזמנ 8

 הָשָע תֹוְְִפניּכ ׁשֶדָח ריִׁשוהֹוהיִל ּוריש
 :ֹוׁשְדָק 'ֵעוָרְזּו  וניִמי ול-הְעישוה

 :וְתָקְרצ הָלְג םִיוגַה ןניִעְל ֹוָתְעּוׁשְי הֶוהְי עידוהי
 se לֵארְׂשִי תיֵבָל ֹותָנּמֲאָווְּסַח רָב

 ּוניַהלֲא תעּושי תא ץֶרָאיַספַאדלְכ ּואְר

 :ּורמזו ּוְּגרְו ּוחְצְּפ ץֶרָאָהלּכ הָוהיִל ּועיִרָהי
 :הָרָמִז לוקְו רוּנְכּב רָּנכְּב הָנהיִל ור

cf93,1|16,31 קס ץראה 11 || ל 10 ּורָמאַיְו | < 1 ןָּבִּת  ro *®>6MSS; 1Ch 
>8MSS 1Ch 16,33 | * 566 01 6 10 || 12 ** 10]ג 1632 הָדָשַה ץלעי | ל  

ml: MSS 3 1Ch, cf 989)מ 16,33 יֵנפְלִמ || ל-5 > C:מ רֵעיַה | 13 * C:םיִרֲעיַה,  
 © 1Ch+ "ny |  >1Ch || Ps g7, 2 ft dl | 3 ₪11 ויִדְעצל | 4 טגז לֶחִּתַו |
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2 PSALMI 985 

 :הָוהְ מַה יִֶפל ּועיִרָה  רפוש לוקְו תּורְצְצְחְב
 :הָב יִבָשְיְו לַּבִת ֹואלְמּו םָּיַה םעֶרי
 :ּונּגִרְי םיִרָה דַחֹי ףָביואֲחְמִי תֹוָרָהְנ*
 ץֶרָאָה טָסְׁשִל 'אָב יּכ יהוה

 :םיִרָשיִמְּב םיֵּמַעָו .קֶרצְּב לֵבָּתטְפְׁשִי
 :ץֶראָה 'טינְּת םיִבּורְכ בשי םיִמע ּוָנְרי ְךֶלֶמ הָנהיי 99!

 ליִרְנ ְךֶמַׁש ודיג :םיפעֶה"לָּילע אּוה םֶרְו לג ןוּיצְּב הָוהָיי
 ארונו] :אָּוְה שוק

 םיִרְׁשימ תְגנֹוּכ הָּתַא בֵהָא טּפְׁשמ ֹךָכֶמ 'זעו+
 :ָתיִׂשֲע הָּתַא ויבָקעִיְּב הָקְדְּ טֵּפְׁשִמ
 ויָלְגַר םֶדַהְל ּוחְתָשהְו ּוניַהְלֶא הני ממו
 :אּוה שודק

 ומְש יאְרְְּב לַאּומְשְּו ויִנהַכְּבירַהָאְו השי
 :םנעַי אּוהְו הֶוהְיילֶא םיאָרְק
 :ומָלִתְנ קָחְו ויָּתַדַע ּוְרָמֶש םָהיֵלֲא רד חק דּומֲעְּבל

08 ene 

 . לטיקלא הָוהְי שווקי
 הדותל רומְזִמי 0

 ויִגָפָל ואְּב הָחְמָשְּב הָוהְיתֶא ּוָדְבַעַי :ץֶרָאָהְילְּכ הָהיל ּועיִרָה
 :הָבָבְרּב |
 :ותיִעְרַמ ןאָצְנומַע ּונָחְנא אָלְו ונָשָע אּוָה םיִהלֶא אּוָה הָוהְיריְכ עֶר |

 גומש ּוכְרב ול ּודֹוה הָלַהְתּב ויִתְרִצַח הָדותְבויִרְעָש ּואָּב
 :ֹותָנּומֲא רָו רֶלדדַעְו וָּדְסַת םֶלועָל הָוהְי בוט
 רמְזַמ דֹוְָלי 1

 :הָרּמזא יֵהָוהְי ָךְל יהָריִשֶא טָּפְשָמּודדָסַח
 יִלֶא יאֹוָבָּת יִתְמ" םיִמָּת ְּךְרָרְּבויהְליֵּבְׂשא

cf 96,13 | Ps gg, 1° mtr incrt f6 ₪+ 81 | ף ** >65 | ל 6 *+ אָב כ  
frt crrp 2 conjg c 3 Y}D) || ® trsp2 5 םיִהְלֲא | 4°  || prps Jibת al bib ? 

 ? post םיִרְׁשיִמ | 5 3MSS 6“ = praen כ || 8 קזפ 1 םֶקנְו (ג הקנ) +6 םֶחָנְו |
Ps roo, 3 KGES N7}; 1c Q compl MSS ‘A Hie € ול | Ps ror, 1 * prps 

crrp.הָרֹמְׁשֲא (41 הרמזא) | * קזק יִנֹדֲא | 2 * קס א ְףְליִּבְשַא | ל-ל ₪  
Biblia. 63 



 םילהת 14

 :יִתיַּב בֶרֶקּב יִבְבְליֶתְּב ְךְקַהְתֶא
 לַעָיְלְּבירַבְּר וגיִע דֶגְנְלותיִׁשֲא-אָל

 :יּב קֶּבְדִי אל יִתאָגְׂש 'םיִמסיהְׂשֲע
 :עֶדֶא אל ער יֵנמִמ רוסי שקע בבלי

 תיִמָצַא וָתוא ּוהֲעַרֹורָתַּסַב יינָשולַמ
 :ילכּוא אל ותא' בָבְל בֶחְרּו םיניָעְדּהב ;

 ִָפַע תַבָשְל ץֶרָאיִנְֶאְנְּב יניע
 :יִנְתְרָשְי אוה םיָמְּת ְּךרְָּג ךַלֶה
 הָיַמְר הָׂשע יִתיִּב בֶרָקְבובֵׁשאְלז
 :יָניֵע דָגְנְל ןוכי-אל םיִכָקְׁש רָב
 ץֶרָא"יִעְׁשְרלְּכ .תיִמצא םיִרְָבל*

 :ןוָא יִלעּפלְּכ  הָוהְידריִעַמ תיִרכַהְל
 :וְחיִׂש ּךְּפְׁשִי הוה יֵנָפַלְו ףְטעַייִ יִנָעְל הָלפְּתי 05

 :אֹוְבְת ךִיְלא יִתְעַושו יִתְלִפִת הָעְמש הָוהְיי
 יל רצ םוְְּב יִּנֶמִמיָיִנָּפ רָּתְסַתְדִלַא
 :יננע רהמ אָרְקֶא םִוְְּב ְךְגזָא ילא"הטה

 :ּורָחַנ דקְומְּכ יִתומְצַעְו .יִמָי ןָשָעַב ָּלְכְדיכי
 :יָמֲחַל לכאְמ יִּתָחַכָש יִּכ .יִּבל ישבינ בָשעְכִהָבּוה
 :יִרָשָבְל יַמְצַע הָקְבַּד יָתָחְנַא לָקִמי
 :תבְרָח םּוֵָּכ יִתיִיָמ רָּבְדִמ תֵאָקִל יִתיִמְּד
 :נג-לַע ידַדֹוּב רֹופְצַּכ יהיְהֲאָו יִּתְדְקש*
 ּועֵּבׁשִנ יִּב ילו יביוא יִנּוּפְרַח םויָה"לָּבִ
 :יִּתְכָסָמ יֵכְבּב יּינכׁש יִתְלָבֶ יםָחְלּ רָפָאדיִּבּופ
 :ִנְכיִלָשַּתַ יִנָּתאָשַנ יִּ הפקה ךמַעוהיִנָּפַמיי

 :שָביִא בֶשעָכ ינָאְ יס לכ ימי
 :רֶדָו רַדל 'ףְרכַזו בשּת םלְועָל יהָוהְי הָּתַאְוי

 :דעומ אָבִיִּכ ּהָנְנֶחְל תעדיּכ ןוזצ םֶחַרְּת םּוקָת הָּתַאי+

 3 * Vrs Ny | ל /גצ םיטש | 4 6 1 בל | 5 * א יִנָשולָמ, 0 יֵנֵׁשָלַמ, סי
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 :ּונָנִחְו ּהָרְפַעְ-תֶאְו הְיְנְבִאתֶא ְךיֶרָבֲע ּוצָר"יִּכיפ
 :ְֶרובְכתֶא ץֶרֶאַה יכלמדלֶכְו הָוהְי םש"תֶא םִיוָג אָפ
 :וְּובְכְּב יהָאְרִג ןויצ הָוהְי הָנָביְכיל
 :םָתָלֿפִּת"תֶא הוָב"אָלְו רֶעְרעֶה תֶלּפְּתִלֶא הָנָפי*
 :הָי"לְלַהְי ארְבֹנ םעֶו ןֹוָרֲחַא רודְל תאָז בֶתָכִתי
 :טיִּבַה ץֶרָאדלָאםִיַמְׁשִמ הָוהְי וׁשְדָק םֹוָרָמִמ ףיִקְׁשֲה"יִכי
 :הָתּומְת ֵנְּב חַתְפְל ריִסֶא תָקְנָא עמָשְלי
 :םֶלָשוריּב ותָלַהְתּו הָוהְי םש ןויִצְּב רפְסְלי
 :הָהְיְתֶא דְבַעְל תוכָלְמִמּו וְָּחִי םיִמע ץֶבָּקַהְב*

 ייִלֲא רפא :יִמְי רצק" וַחכ ךְרבַב הע
 ְיָתּונְׁש םיִרוד רודְּב יִמָי יצחב יִנָלעַתְלֶא

 :םימש ּךיִדִי השעמּו ָּתְדסִי ץֶרָאָה םיִנָפל5
 ּולָבִי ךֶגָּבַּכ םָלָכְו דָמַעִת הָּתַאְו הבאוו הָמֲה7

 :ּומַּתִי אֶל ךיִתּנְׁש אּוה -הָּתַאו> :ּופְלֲחיו םַפיִלַחִּת שובל
 :ןוָּכִי ךיגַפְל סער נכי ךיָדְבעדיַנְּב>פי

 \דִוְדְלי 8
 :ֹוׁשְרָק םֵׁשתֶא יֵבְרְקילְכְו הָנהְידתֶא יִשְפַּג כְרְּב |

 :ויִלּומְג"לָּ יִתְּכָשּתִלֶאְו הָוהְי-תֶא יִשְפַנ יִכְרֶּב
 :יכיֲאּולֲחַת-לְכל אֿפרַה יֿ גוע-לכל חלה
 :םימחרו דָסַח יִכְרַטַעְמה יִכיַיַח תַחׁשִמ לֵאֹוּנַה+

 :יִכְיִרּועְנ רש שּזִחְתִת ְּךירֲע בוַּב עיִבְׂשַמַה
 :םיָקּׁשעלְכְל םיִטָּפְׁשִמֿו הָוהְי תֹוקְרְצ הש

 :ויָתּוליִלע לֶאְרשי יִנָבְל " הָשמל ויִכְרִּד עי7 =
 ּודָסָח"בַרְו םִיפַא ְךֶרָא הָוהְי ןּּנחְ םּוְחְר
 :רוטי .םלועל אלו | ביִרְי חצנלדאלפ

 ּונילע לֶמנ נינו אָלְו ּונל הׂשֲע ּוניִאמֲחַב אלי
 :ויִאָרי-לע וְּסַח בָנ ץֶרָאָה"לע םִימׁש ַָּבְנַכ יֵּכיי

 :ּוניעָשְּפתֶא ּוָמַמ קיִחְרִה בָרְעִמִמ חַרֶזִמ קָחְרּכי*
 :ויִאָרְ-לע הֹוהְי םַחֵר םיִנְּב"לַע בָא םָחרְּכִיג

trsp | 24 * 6%ףיקְׁשִה  cf Jes 59,19° || 17 frt vb exc || 20 frt post16  

 in, Q mit וז85 2 116 36 יִחּפ, 10 | לל 6ק, קזט טפק 1; 68 רמָא יִמָי רצק

ante 22 trsp | Ps ro3, 3 nonn Mssומת. | 29 ?  Varיִלֶא (8%55 ורמא) | 28  
 65 יִכיֵנֹוע | 5 קזקפ יִכֵֹע | נצ 6 רַב, ft ןּהַבָּג | 12 =r ממ.
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 םילהת 6

 :ּונֲחְנַא רָפָעדיִּכ רּוכָז ּונרָצַי עָדָי אּוָהדיִּכ

 :ץיִצי כ הָדָשַה ץיעָּכ :רימְנ ריִצְחָּכ שונאי
 :ומּוקְמ דע ּנְריִכַי-אָלְו ּונְניִאְו וְּב"הָרְבֲע חּור יִּכי
 :םיִנְב יֵגְבַל ותקְדצְו יויאְרידלע לעד םלּועָמ"ו הֶנהְי דֶסֶחְוז
 :םתושעל ויָדָקַפ ירְכֹזלּ ותיִרָב יִרְמָשל 18

 :הָלָשִמ לָּכַּ ותוכלַמה ואָסָּכ ןיִכָה םִימָׁשִּב ההיפ
 ורב לוקְּ עֹמְשלי ורָבְד ישע חל יִרָבִ ויכאלַמי הוהְי ּוְכְרָּב>>

 ונוצר ישע ויתְרָשֿפ ֹויְָבצ-לְכ הוה כרבי
 ותְלַשְמְמ תֹוָמְקְמ"לְכְּב ויָׂשעַמ"לָכוהוהְי כרבי

 :הֹוהְיתֶא יִשְפַנ יִכְרַּב
 הָוהְיתֶא יִשְפַנ יִכְרּבי 104

 רֶדָהְו דו אמ תג יֵהְלֲא הָוהְ

 ויַתוילע םומב הָרְקְכַהי :הָעיריכ םיִמָש הפונ
 :ַחּוריִפְנַַּלַע ךלהְמַה וָבּוכְר םיִבע"םָׂשַה
 :טהל שָא ויִתְרַשְמ תוחּור וויִכְמְלִמ הָשעי

 :דַעְו םלוע טומּתדלב ָהיֶגוכְמדלע ץֶרֶאד דרס
 :םימדּודמעַי םיֹרֲה-לע ֹותיֵּפִּכ ׁשּובְלַּכ םּוהָּתַ
 :ןּזַפֲחַי ךמעב לֹוָקוַמ ןּוסּונְי ְךְתָרעגמל
 ל ּתְדַסָי הָז םוקמדלֶא יתֹועָקְב ּוָדְרָי םיִרָה ּולַעְיל
 :ץֶרֲאָה תוכל ןּובָשְילּ ורבע תמש לבג
 וכלה םיִרָה ןיַּב יםיִלָחְּגַּב םיִנָיָעַמ תלׁשְמַה

 :םָאמצ םיִאָרפ בש יִָש וָתיח"ָּכ יקשי יי
 :לֹוקּונְתי יםִיאפַע ןיְּגמ ןוָּכָשְו םימָשַהְףוע םֶהיְִעַ <

 :ץֶרֶאָה עַּבַשִּת יךישעמ יִרְפַמ  ויָתוילעִמ םיִרָה הָקָשִמיי
 םֶדָאָה "תדבעל בשעו הָמָהְּבִלוריִצָחיַחיִמְצמ+

 שונָאיבבָל חמשייןייר <> י'ץֶרָאהְִמ םֶחָל איצה
 :רָעְסִי ׁשונֲא"בַבְל םָחָלָו ןָמָשמ םיִנָפ ליִהְצַהְל

 :עַטֶנ רש ןונְבְל יזךא הָנהְי יִצע ּועְּבְשַי <

 | "לכ +  | 18 ft vb exc || ro? dl | 20° 4MSS 6םֶלּועְדדְע 81 *= 17

 :םז

 ל םזפ dl c $ | Ps r04, 2 fit] nil | 4 prps b טַהְלַו | 5 116 6 דסי | 6 6
rr IMS &זס 5 ₪4 1 'נֶּב | 1 6+ םִיָמ |  | ft addּותּוסְּכ; ₪ 1 הָתַמְּכ | 8 =  

prb crrp, ° 

 ןלְּףיִאְׂשנִמ 6 135,7 || ;4 * קצת תֵּדְבעל | * טק : 44 םדאה | 16 6? יִדָׂש (קזס יש

 .הָמְלַשַּכ רוא הטעי :ָּתְׁשְבָל
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7 PSALMI 

 :ּהָתיִּב יםיִׁשֹורְּב הֶדיִסַח ּונְּקְי םיִרֶפִצ םֶש-ירָשַאיז
 :םיִּגַפָשל הָסַחַמ יעל םיִלֲעיַל םיִהֹבְנַה םיָרָה 5

 < -  ָאובְמ עלי שמש .םיִרומל תרי הָׂשְעי
 :רעְידותוחדלָּכ שמְרְתהוְּב הָלְְל יַהיְו ךָשְמתֶשֶתִי
 :םָלְכֲא לֵאַמ ׁשּקבְלּו ףְרַטל םיִנָאְש םיִריִפְּכַהְיי
 :ןּצְּבְרִי םֶתְנועָמלֶאְו ןּופְסֲאָי ׁשֶמָׁשַה חַרֶזַתִא
 Rd :ברע-ידע ותְדְבַעלְו וְלֲעָפְל םדָא אַציג
 ץֶרָאָה הֶאְלְמ תיִשָע הָמְכְחְּב םֶלְּ הוהְּיִשעמ ּוֿבַר"הַמ +
 תויַח רֶפְסִמ ןיִאְו שָמְרְדםָש = םיָדַי בָתְרּו לדג םיהו הז

 :תֹולדְג-םע תוגטק|

 :ובקֶחָשְל תְרצְיְ"הז ןתְיַל .ןּוכלַהְו תיִנָא םָש
 :וֶתַעְּב םֶלְכִא תַתָל ןּורּבַשְי ּףיֵלֲא םֶלָּביז
 :בּו ןּעְּבְשִ ףְַי חתפִת ןּוטקלי םֶהָל ןּתת**
 :ןובּוׁשְי םֶרָפֲע"לֶאְו .ןּעְוְנִי םֶחּור ףסת ןולַהְּבְ יִנְפ ריִתְסַתְיפ
 :הָמְדֲא יִגָּפ שדִחְתּו ןּוַּרָּבִי חו חַלָשְּתִיי
 :יָׂשֲעַמְּב הָוהְי חַמְׂשִי םֶלועָל הָנהְו דוָבְכ יִהְיי
 :ּונָשָעְיְו םיִרָהְּב עי דַעְרִתַו ץֶרְֶל טיִבַמַה =

 :יִדֹועְּב יקלאְל הָרָמזַא ייַחְּב הוהיִל הָריֵׁשֲא
 :הָוהיּב חָמְׂשֲא יִכֹנֲא יִחיִש וילע בֵרעְיּצ
 םניא ידוע םיִעְׁשְרּו ץֶראָהְמ וםיִאָּטַח ומתי

 ! *הידוללה הָוהידתֶא יִשְפַנ יִכְרֶּב
 :ויָתּוליִלָע םיִמַעְב ּועיִדוה משב ּואְרְק הָוהיל ּוךוהי 8

 :ויִתְואְלְפַנלֶכְּב ּוחיש ולורַמז ּולהּוריִׁש
 :הָוהְי יִשְקְבְמּוַבְל חַּמְׂשִי ּוׁשְדָק םָשְּב ּולְלַהְתֶהי

 :דיִמָּת ויִנָפ ּוׁשָקַּב ונעו הָנהְי ושר
 :ויִפְדיִטְּפְשִמּ ויתפמ הָשָעדרֶשַא ויָתואְלפנ ורכז

 :ריריִחְּב בעי יִנְּב יִּחְבע יטֲהרְבַא ער
 :יָמְּפְׁשִמ ץֶרָאָהלֶכְּב ּוניָהלֶא הָוהְי אּוֲהי

| 17 *>6A Hie $ | ל ₪6 1 םֶשארְּב cf 6 iyeirar avrg || 1g AZ YN! 
  <6הלה;  | 35 * 6 bore = TY || > mit Mss Eddףיִנינְק  MSSחוו 24
$; 6 ante Ios,r | Ps ro5, 4 6S TY), 1M| 5 10 2 והיפ | 6 * nonr 
Mss 1Ch 16,13 (צ! ָֹדָבֲע) לאָרׂשִי | * 6 וָדָבֲע | = 1 6 25 ֹוריִחְּב 



 םילהת 105,8--4

 :רוד ףָלֶאָל הוצ רֶבָּד .תיִרְּב לוע רכזי
 :קֲחְׂשִל ותָעּוְבְשּו םֶהָרְבַא-תֶא תֹרָּב רֶׁשֲאַ
 :םָלֹוע תיִרְּב לֵאָרְשִִל קָחָל בֵקְעיְל ָהְדיִמְעַיוי>
 :םָכְתַלֲחנ לבה ןעֶנְכ"ץֶרָא"תֶא ןֵּתֶא ל רמאליי

 :ּהָּב םיָרָנְו טַעְמָּכ רָפְסִמ יִתְמ םֶתויִהְּבִיי
 :רַחַא םעדלֶא הָכְלְמַממ רוגל יוָגִמ ּוכְלַהְתיַו 13

 :םיִכלְמ םֶהיֵלֲע חַכֹינ םקְׁשעְל םֶדא יִגָה"אְליּ
 :ּועַרָתלא יִאיִבְנִל יָתיֵׁשְמְב עָלַי

 :רָבָׁש םָחָל"הַטַמלְּכ ץֶרָאָה-לַע בער ארק
 :ףסוי רַכְמְנ דָבָעְל שיא םֶהיֵנַל חלש יז
 :שָּפַנ הָאְּב "לזר וילנר לָבָּבב ּונְעַ

 ּהָתַפָרְצ הָוהְי תַרְמֲא ְרָבְדיאְּב תע"רעיפ
 ּוהָחְּתַפְו םיִמַע למ ּוהָריִתיו ְךֶלֶמ חלש
 :וְְֶנקלְכְּב לַׁשֹמּו ֹוָתיֵבְל ןיִדֶא ומָשּיי
 :יְּכַחְי ויָנק | "ׁשְפַנְּב וירש ירָסֲאָל>י
 םֲח"ץֶרָאְּב רֶג בְקעַיְו םִיָרְצַמ לֶאָרְׂשִי אביו
 :ויָרָצִמ ּוהַמְצִַאֹו דאָמ ומעתֶא רפי
 :ויְדְבעּב לֵּכנְתַהְל ומע אָנָשל טָּבְל ְּךַפָה5

 :ובירחְב רש ןָֹהא .וךבע השמ חלָשי
 :םָח ץֶרָאְּב םיִתְפְמּו ויִתּותֶא 'יִרְבִד םֶב""ּומָשי
 :וירָבְד-תֶא יּורְמ"אְלְו' ּךֶׁשֲיוְךֶׁשֲח תש
 :םָתָגְּתֶא תֶמֹיֹו םֶרָל םֶהיֵמיֵמתֶא ְפֶהי
 :םֶהיִכְלִמ יִלְַחְּב .םיִעְדְרפְצ םֶצְרַא ץֶבָׁש*י
 :םלּובְג"לכְּב םיֵנכ בֶרָע אָבְיַו רַמָאי
 :םָצְראְּב תֹובָהָל ׁשֶא דָרְּב םֶהיִמְשּג ןתְנ*
 :םלּובְג ץע רַבֵׁשִיו םֶתָנֲאְתּו םֶנָפִג יי
 :רּפְסִמ ןיִאָו קֶליַו הָּבְרא אָבָּיַו רַמָא+

  | 12 pl MSSS® 1Ch 16,19ורכז 148 | 9 16 16,16 קָחְצִיְל 15 4 10 8155 8
 .םֶכְתְויִהְּב | 14 תסממ 5 108 16,21 שיִאָל, גושיא | 15 nonn MSS 1Ch 16,22 'נב |
 18 * א מ וילג 0 ולגר 0? 'ִפַ | ל פזפ 1 'ּבַּב | < 12 גר | 22 *16 3
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 :םַתַמְדַא יִרָּפ לכאיו םָצְראְּב בָשַעְלָּכ לָכאיַו5
 :םָנואדלָכ תיִשאְר םָצְרֶאְּב רוָבָּב"לָּ יו

 :לשוכ ויִטָבְשּב ןיִאְו :בָהָזְו ףֶסְכְּב םאיצויו
 :םֶהילַע םָּדִחפ לַפְנְיִכ םֶתאֵצְּב םִיָרְצַמ חָמָׂשי

 :הָלְיְל ריִאָהְל שָאְו ְּךָסָמִל ןָנָע שֶרֶפי
 :םַעיִּבְשִי 'םיִמָש םֶחָלְו .'ולָש 'אְבְַו ילאָשי
 :רֶהָנ תיַצַּב ּוכְלֶה םִיָמ ּובּוָויַו רּוצ חַתַפי

 :יּדְבַע םֶהְרְבַאד תֶא ושְדְק רֶבְּדתַא רֶכָזדיִכ<
 :יָריִחְּביתֶא הָנְרְּב ןושְשְב וּמַע אני
 :ּושָריו םיִמָאְל לַמֲעַו  םֶיוג תוָצְרַא 'םֶהָל תי
 ורצְנְל ויָתֹרותָו יקח ּוָרְמְשְורּוָבַעַב<

 :הָידוללה |
 \ הי ּולְלהי 6

 :ֹוְּדְסַח םֶכֹועְל יִּכ  בוטדיִּכ הָוהיְל ּוךוה
 :ֹותְלַהִּת"לַּכ ַעיִמָשִי הָונהְי תּוְרּובְּנ לָּלַמְי ימי

 :תע"לָכְב הָקָדִצ ָשע טְַּשִמ ירָמֵׂש יֵרְשֲא
 :ִףתְלחנ] = יְִַּעּושיִב יִנָקְפ מע ןוְרּב 'הָוהְי ינרכז
 -םע לָּלַהְתַהְל ְךיּו תַחְמִׂשִּב חמָשְל ְּךיִריִחְּב תבֹוׂטְּבו תוָאְרלפ

 :ּונָעָשְרה ּויִוָעָה ּוניֵתּובֲא-םע ּונאַטָח
 ְךיִתֹואלְפְ ליֿפְׂשִה-אל ויםִיַרְצָמְב ניַתּובַאז
 :ףּויםִיְּב םי"לע' ּורְמיַו ְּיֶדְסֲח בֶר"תֶא ּורְכְז אָל
 :ֹותְרובְנ"תֶא ַעיִדּוהְל מש עמל םעישויו ה

 :בוזא ומ סא אנוש די יש
 :רָתֹונ אָל םָּתַמ דָחֶא םָהיֵרָצ םיִמּוסְכְיַויי
 :ותְלהּת ריש" ויָרָבְדְב ּוניָמֲאַו 2
 :ות צעל ופח-אל וישעמ ּוחְכַש ּורַהְמיי

 35 קזקs לַכיַו | 36 קו 185 (3) םיִרַצְמְּב | 40 * 1 V cז ּולָאָש | * 7155 6
 אביו | < 0 וילָׂש, קזמ 1 יולש || % 2015 'שָמ | 43 3 וויִרּוחַּב | 44 ** 5+1 םֶנּתִ|
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 3 8 | 7 * prb vb exc || °% 6'3 Dy, 1 fr םודלע ךוילע | 16

 3 אלן.



 םילהת 106,14--ןס

 :ןומיִשיִּב לאופני רָבְדּמַּב הֶנַאַת ּוואְתִיַיי
 :םשָפִנְּב ןונְר חלשיו םֶתְלָאְש םֶהָל תי
 :הָוהְי שידק ןרהֶאְל הנְחְפְב הָׁשֹמָל ּוָאְְקְיַוי
 :םֶריִבֲא תרעלע םַכְּתו ןָתָּד עֶלְבַּתַו ץֶרא"חַתְפְּתיז
 :םיִעָׁשְר טְהַלְּת הָּבָהְל םֶתְדְעַּב ׁשֵא-רעֶבּתוי*
 :הָכַּסַמְל ּוֹוֲחַּתְׁשִיַו בֶרֹחְּב לָגעדוׂשעיו
 :בָשַע לכא רוש תינְבַתְּב םֶדּובְּכ-תֶא ּוריָמיוצ>
 :םִיָרצַמּב תולדְג הֶׂשע םַעיִשומ לא וחָכְׁשי
 :ףּוס"םָידלע תֹואְרּונ םָח ץֶרֲאַּב תֹואְלְפנ>*
 וריַחְב הׁשֹפ לול םֶדיֵמְׁשַהל רָמֲאנ

 :תיִחְׁשַהַמ ותָמֲח \ ביִשָקְל ויִנָפְל ץֶרַפַּב דַמָע

 רְבְל ּוניִמָאָהְראְ .הָהְמָח ץֶרֶאּב וסאמו +
 :הָוהְי לָקְּב ּועָמָש אֶל םֶהיִלָהָאְב ּוגְנְרִי5ַ
 :רבְדִמִּב םָתֹוא ליִּפַהְל םֶהָל וָדָי אָשִינ
 :תֹוצְראְּב םֶתורְֶלּו םָיוגְּב םֶעְרְז ליִּפַהְלּו
 :םיִתִמ יִחְבַז ּולְכאּיַו רֹוָעְפ לַעָבְל ּודְמצו 5
 :הָפגמ םָּב"ץֶרְפִּתַו .םֶהילְלעַמְּב ּוסיעְביו>פ
 :הָפנַמַה רַצְעַּתֹו לקפיַו םָחָניּפ דַמֲעיוי
 :םָלוע"רע רֹדָו רָל .הָקְִּל ול בֵׁשֲחַתו
 :םֶרּובֲעַּב הֵׁשֹמְל 'עֶריַו הָביִרְמ ימדלע "פיצי
 :יָתָפְשִּב אַטבִַו וָחּור"תֶא ּוהָמֲהדיכ

 :םָהָל הָוהְי רַמָא רשא םיִּמעָהתֶא ּודיִמְׁשֲה"אָלּ
 | :םֶהיִשְעִמ ּודְמְלַו  םןוגב ּוכְרֲעְתי
 | :שקומל םֶהָל יָהִיו םָהיֵּבֲַע"תֶא ָדְבעו6
 :םיִדָשל םָהיִתִנְּבתֶאְו םֶקיִנְּב-תֶא חב
 צעל ּוחְּבָו רֶׁשֲא םָתיֵתֹונְכּו םֶהיֵנְּיםּד יִקָנ םָב וכפי

 :םיִמּדַּב ץֶרָאָה ףְגֲחָּתנ עַנְכ
 :םָהיֵלְלעֶמְּב וזו םָהיֵׂשֲעַמְּב ּואָמְטפ
 | :ֹוָתָלֲחנ"תֶא בֵעָתְינ ֹוָמעְּב הָוהְי ףָא-רחיופ

prps *]idf cf 6 et Nu 11,20 || 20 Tig soph pro 17239, 6“! rv d6Eav15  
cf Ez 20,23 || 200 500100, 81 00דשצ || 2ף םסממ 5 אלו | 271 ץיִפָחְל  

 6 118 5 ּוהּוסיִעְכַיַו | 32 * 65 ּוהּו-- | * 8 עריו | 33 1? הֶרֶמַה | 36 תסתמ
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106,41—107,16 PSALMI 

 :םָהיֵאָנְׂש םָתְב ָלָׁשְמִיו םִיוּגידִיְּב נתי
 :םֶדָי תַחּת ּועְנִָיַו םָהיֵבְיוִא םָצָחְלִ
 :'םֶנְוַעּב כמי? יםֲתְצעַב ּוָרְמִי הָּמַהְו םליפי תובר םיִמָעפ
 :םֶתָּנִרתֶא ועָמְשְּב םֶהָל רֵצַּב יאָר
 :יֹוָדְסֲח בֶרָּכ יֹמֲחָנּו ֹוְתיִרְּב םֶהָל רַכְזיפ
 ּוָהיִבוׁש-לכ נפל ממ םָתֹוא ןתיופ

 תלה בתה ףשרק 'םשל תודה
 םָלֹועָה רַׁעְווםֶלֹועֲה"ןמ לֵאָרְשִי יָהלֲאְו הוה ךּורְּב*

 ןַמָא םֶעָה"לְּכ רַמֶאָו
 :'הֶיּוללַ
 ישימח רפס

 :ְּּדְסַח םִלּועְל יִּכ בוטדיִּכ הוהיל ּודהי 7

 :רצדדומ םֶנֲאָג רֶׁשֲא הָוהְי לּואָנ ּורְמאָי
 :םָימּו ןופְצִמ בָרעְמְמּו חַרֶזִמִמ םֶצְּבְק תּוצְרַאְמּוי

 :ּואָצְמ אָל בָשומ ריע 'ְּרב .ןומישיּב רָּבְדִמַב עת
 :ְףָמַעְתַּת םֶהָּב םָׁשְפֹנ םיִאְמְצְ"ְּג םיִבֲעְר
 :םליִצי םֶהיֵתֹוקּוצְּמִמ .םֶהָל רֶאַּב הָוהְי"לֶא ָקעְצו*
 :בָׁשּומ ריע-לָא תֶכָלָל הָרְׁשי ְרָרְּב סירי
 :םֶדָא יִנָב יתואְלְפני ֹוְְסַח הָוהיִל ּוָדויל

 :בּוטדאלמ הָבַעְר שפנו המקש ׁשֵפָנ עיִּבְשֲהיֵּכ

 :לָזְבּו יֲִע יריסא .תֶנָמְלצְְֶׁשֲח יבש
 :ּוצְאָב ןיְלָע תַצַעַו לָאיִרְמַא ּוָרְמַהיְּכ
 :רזע ןיאו ּולָשְּכ םָּבְל לַמעַּב ענבי
 :םעיִׁשֹוו םָהיֵתוְקְצְּמִמ םהְל רַַּב הָוהילֶא ּוקֲעֶזיוופ

 קני םֶהיִתרְֹומּ תל ְֶׁשֲַמ םָאיִצְמ =
 :םָרָא גבל ויִתואָלְפַנְו ּוָזְסַח הָוהל ווי,
 עג לָזְב יָחיִרְבּו תֶׁשְחְנ תֹותְַּד רֵּׁשְִּכ6

 43 * 1 frt ותַצָעַב | לל קזט ₪1 || * 1 ּוקַמיַו 6( 1.צ 2639 | 44 1215 6*%+
 6006 | 45 * 8 םֶחְנַו | ל א ודסַח, 0 ml 155 36 ויָרְסַמ | 4 ** 10 5
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 4 םילהת 10773

 :ּגַעְתַי םֶהיֵתְנֹעֲמּו םַעָׁשּפ ְּךֶרְּנִמ םיִלְוָאי
 :תֶוָמ ירעש-דע ועיניו םָׁשְפַנ בַעַתְּת לֶכֲאלְּכיי
 :םעיִׁשְֹ םֶהיֵתֹוְקצְִּמ םֶהָל רֶצְּב הָוהְיילָא ּוקעְזיוי
 :םָתּותיִחְׁשִמ טלמיו םָאפְְו ורב חָלָׁשי>
 :םָדֲא נְבל ויָתֹואְלְפַנְו וָסַח הוה ָֹּויי
 :הָגרְּב ויִשעְמ ּוְרְפַסיִו .הָדֹות יֵחְבז חבוי

 6 :םיִּגַר םִיָמְּב הָכאָלְמ ישע תינֲאָב יה ךְרו>*
 6 :הָּוצְמְּב ויִתואָלְפנְו הָוהְי יׂשֲעִמ ּוִאָר הָּמָה יי
 c וילג יםַמּורְּתַו הָרעְס חּוְר ידַמֲעַיַו רֶמאינפ

 < ּונָנֹומְתִת הָעָרְּב םָׁשְפַנ תֹוָמֹוהְת ּורְרִי םִיַמָׁש ּולֲעיי6
 6 :עֶקּבְתִּת םֶתָמְכָח"לכְו ריכְׁשַּכ ּועּוניְו גוי
 :םָאיִצֹי םֶהיֵתְקּוצְמִמּו םֶהָל רֵאַּב הָוהְי-לֲא ּוקְעְצו*
 :םֵהיִלֹּנ ושחיו הָמָמְדִל הָרֲעְס םקיפ
 :םָצֹפֲח זוחְמ"לֲא םָחְנַי קּתְׁשיוכ חָמָס
 :םֶדֶא ינָבל ויַתואְלְּפְִ וּדסח הוהיל וויי
 :ּוהּוללַהְ םיִנָקְז בֵׁשֹומְבּו םעלַהְקְּב ּוהּומְמּוְרִיִו 32

 :ןוָאָמְצְל םומ יִאְצִמּו רָּבְדמְל תֹורָהְנ םָשָיי
 :הב יִבָשוְי תֶעְרִמ הָחְלְמְל יִרָּפ ץֶרָא
 :םימ יִאצִמְל היצ ץֶרֶאו םִימד םנַאל רֵּבְדִמ םֵׂשי5

éבׁשומ רוע ּוננוכְו .םיִבעְר םָׁש בָׁשי: 
 :הָאּובְת יָלְפ ּוׂשֲעַו םיִמְרְכ ועשו תֹודָׂש עֶר
 :טיִעְמַי אֵל םָּתְמָהְבּו  דָאְמ ּוְְריו םֶכְרָביַי

 :ןוגְיְו הָעְר רָכִעִמ ּוחָשַיַו טעמי
 ְָרָדיאְל ּוהָתְּב םַעְתִיַ .םיִביִדְנילַע דּוָּב ךֶפש+
 | :תֹוִחָּפְׁשִמ ןאכ םֶׂשַָו יֵנֹוֲעַמ ןְבָא בשני
 :ָהיִּפ הָּצְפַק הָלְֲע"לָכְו ּוחֲמְׂשִיְו םיָרׁשְי ּוֲאְר
 | :הָוהְי ידְסַח ּונָנוְּבְתְיְו .הָלֲאירָמְׁשִיְו םֶכָחְדיִמ

17 crrp; IMS ,םהיליוא 65 avזeAdBero atrdv; prps םיִלָלְמֶא ץel Dחוֹלִי | 
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1-9 PSALMI 995 

 :דְוָדָל רֹומְזַמ רישי 8

 יםיִהלֲא יּבל ןֹוכְני
 :ייְּובְּכ"ְַא | הָרְּמזַאוי הָריֵׁשְא
 :רַתְׁש הָריְעֶא רֹּנַכְו לָבַּגַה הָרֲּע
 :םיִמֲאְלּב יָרמאֹג | יִהָוהְיוםיִּמעָב ָּךְדֹואּ
 ְהָתִמֲא םיִקְחַׁש-דעְ ּךָּרְסַח םִיָמָׁשזלִעַמ לדני
 ְָֹובְּכ ץֶרָאָה"לְּכ לַעְו םיִהְלֲא םִיָמְׁש-לע הָמּר

 :ונֿנעְוָךְניִמְי הָעיִׁשֹוה  ףיָיִדָ ןוִצְלֲחַי ןעמָכי
0 > 

 :דּהַמַא תיִּכָס קָמָעְו םֶבָׁש הָקְקַחַא הָולַעֲא ֹוׁשְדקְּב רָּבּדוםיַהלֲא*
 :יִקְקְחְמ הָדּוהְי ישאר זֹוֲעמ םִַרְפָאְו הָשַנִמ ייִלודָעְלִג יִל

 :עֶעּורְתֶא תֶׁשְלֿפדלע | יִלֲעַג ךילשא םודָא"לע | יִצְחְר ריס בָאומי
 :םֹוָרָא-דע ייֵנֲחְנ יִמ :יִרָצְבִמ רע יִנָלַבְו ימי
 :ּוניִתאְבְצְּב 'םיִהְלֶא אָצַתְאָלְו ּונָּתְחַנְז םיִהלָאיאְלֲהיי

 :םָרָא תֵעּוׁשְּת אָׁשְו רֶצִמ תֶרָזע ּונָ"הָבָהי
 :ּוניִרָצ סּובָי אּוהְו לִיָת-הֶׂשענ םיִהלאּבצ |

 רומזמ ךְנָל ַחצַנְמִי 9
 :ׁשְרֲחָּת"לַא יֵתָלַהִת יֵהלֲא
 :רֶקֶש ןושֶל יִּתִא ּרְבּד .ּוחַתָפ יִלָע 'הָמְרֶמיִפּו 'ִעָשְר יִפ יִּכי
 :םִָח יִנּוְמֲחַלַּו יֵנּוָבָבְס הָאְנְש יִרְבְדְוי
 :ּהִָפִת יִגַאַו יִנּונטְׂשִי יִתָבֲהָא"תחָּת
 :יִתְבָהֶא תַחָּת הָאְנְׂשְי הָבֹוט תַחָּת הָעָר ֵלָע יּומיִשְיופ

 :וניִמי-לע דמעו ןֶטְשְו עָשְר ויִלָע דָקָפַה*
 :הָאְטַחְל ֶיְהְּת ּותְלִפְתּו עֶׁשְר אי ֹוטְפׁשִהְּבי
 :רחַא חָק ֹותָּדקְפ .םיִּטַעְמ ויָמְיויְהְי
 :הָנָמְלַא וּתְׁשֲאְו םִיָמּותְי ויָנָבויָהְיפ

Jin} cf 57,8 || = cf6 51155 68 ’ִּבֶל  Ps 108, r pc MSS 7 || 2° ins 
 ad 57,85q; 1MS 'כ"תָא 'אנ; 1S 6 68 'כְב 'אָו; תסממ MSS + יָדֹובְכ הָרּוע,

c קc MSS et g7,1odll|5lcSetירֹוּנִכ הָרּוע | 4 * 57,10 יָנֹדֲא |?  + :MS 
 57,11 דע | 6 ₪ ן 6 57,ז2 | ל X ֹּונֵנֲעַו 0 עפ יִנָנָעַו 6( 607 | 8 115 הלעאו
 6 טשש6מססןגסו| 6( 86 608 || * תו!( MSS 6S Hie יִלְ 60609 | ל 6 4

 60,9 | zr * ק1 MSS רוצמ 6( 38 6ס,זז | ל 1 יִנָחְבִי | z2 * םסתמ 155 6 6 2
 + הָּתַא || * 6MSS, cf ad< 60,12 || 5 10, 2 *1 ₪ ץַשְר | ל ? ₪ | * 8
 Hie חּותָּפ ש₪ חֶּתְפָנ | 4 1? םֶהָל יִתְלְפְת ₪ 3 | + 5 ₪ ₪ (₪) | *1 ₪

cf 8 | g ins ? ‘nh.בישו  
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 םָהיִתובְרְחַמ 'ׁשְָדְו ילֲאׁשְו וינְב ועני עונו
 :ועיִנָי םיִרָז ּוּוְבְוְו וָל"רְׁשֲאלָכְל הָׁשֹונ ׁשקנְייי
 :וימותיל ןַנוח יִהְיְדלֶאְו דָסֶח ךשמ וְלְדיַהְילַאי

 :'םמש חַמִי ירחַא רֹוָדְּב תיִרְכַהְל ֹותיִרֲחֲא"יִהְיי
 :חָמְּת-לַא ֹומֲא תאַּטַחְו יהָהְידלא ויָתֹבֲא ןוע רכזי +

 :"םֶרְכַז ץֶרֶאְמ "תָרְכִיְו דיִמְּת הָנהְידדְנָנ ויָהְי5
 דָסֶח תוָשְע רכְזאְלורְׁשֲא ןעויפ

 :?תתומל בָּבְל "הָאְכְנְו ןיבָאְו יִנָעְ שיא דרי
 :ופממ 'קחרתַו הָכְרבּב ץפָחִאלְו 'ּוהָאובְּתו הָלָלָ בֶהָאְיַו 7
 בְרְקְּב םימכ אָבְתו כ הָלָלָק שבלי

 :ויָתומְצַעְּב ןמָשכְו
 :ָהָרָנְתַי דיִמָּת חַזַמְלּו הָמְעַי דָנָבְכ וֶליִהְתִי
 :יִשָפנלַע עֶר םיִרְבְּדַהְו יהָוהְי תַאמ יֵנְטְׂש תָכְעְפ תאָזי

 'בֹוָמ"יִּכ יּדמִׁש ןעֶמְל יִּתֲא-הֵׂשֲע יֶנדַא הָנהֶ והָּתַאְויי
 :יִנָליִצַה ךְדְסַח

 :יְּבְרְקְּב לֶלָח יֵּבַלָו יֵכְגָא ןֹיְבֲאָו יִגָעְיִכי
 :הְָּראְּכ יִּתְרעְגנ יְִּכָלַהג ּוְֹוטְנְּכ לכ:
 :ןְמָׁשִמ שחָּכ יִרָשְבּו .םוָצמ ּוָלְשּכ יִּכְרַּב
 :םֶשאר ןּעיִנְו ינּואְרי םֶהָל הָּפְרַח יִתיְיָה ו ינאי
 ְְָסִתְכ יֵנֲעיִׁשוֲה : יֶהלֶא הָזהְי יִנָרְזְע
 :ּהָתיִׂשֲע הָוהְי הָּתַא תַאָז כ ועדי
 :חַמְשַי ּךִּרבַעְו ושביוו ומקי ְּךֵרֹבִת הָּתַאְו ּהָּמָה וללקי 8
 :םֶּתְשְּב ליִעָמכ ּוטַעְיְו הָמְלָּכ יִנָטוְש ּושְּבְלַיפ
 ּונללהַא םיֵּבַר ְךֹותָבּו יִפְּב דאָמ הָוהְי הָדואס
 :וׁשפנ יֵטְפְׂשִמ עיִׁשּוהְל ןיְבָא ןימיל דמַעְי ד יב

 רומזמ .דּוְלי 110
 יִניִמיִל בש ינראלו הוה םָאָני

 זס * 4? | ל 1 6 6 ושךני | ft שָפָח cf6 Hie 0 2 שֶקְבי

 ן? שקני :cf arab Wp | 133 51 6 6 דָחֶא | Plc pl MSS 6 Hie ומ |
vq | 16 *16 653 | ז5 * 23155 6 116 תַרְִּיו | * 6*א  prb dl c14 ~°  

 (Hie NJ (frt mo) Var pr Nos | °8 תֶוָמְל | דד *16 6 16 'תו | * 16 6
 { ?Hie 'n\ (id in 18) | ° frtdl | 20° dl | 2: °° כצט 2 עט 61 || * 16 6 בוטָּכ|

xl prb c 68 bn (abn) | 25 fridl | 26 pc MSS Qa; frtvb exc | | 
vel usw | Ps rro, 1 * mtr incrt,ויַמפַׂשָמ  ft6 ושבי יִמק | 3ז |  !c1 28 =  

mere tr or 
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 :'ָּיִלְגְרְל סֶדָהיִיִבְיִא תיִׁשָא-רע
 :ְיָבְוָא בֶרָקְּב הָדְר ןויצמ הָוהְי חלשו ףזַע הָטמי
 ךליח םְיְּב תַבָדְג מע

 :יְחֲתַלִי לט ףל" ירָמְשִמ םֶחְרַמ שָדְקְ""יִרְדהּב
 5 םֶתָנִי אלְווהְוהְי עֶּבׁשִנּי

 :קֶרְצְיִּכְלַמ יִתְרְבַדִלַע םֶלועְל ןָהכ"הֶתַא
 :םיִכָלמ וָפַא-םויְּב ץֶחָמ ָךֶניִמְילִע ינאי

 :הָּבַר ץֶרָא-לע ישאר ץַחָמ תיוג אָלָמ םווגּב ןיִדָי
 :'שאְ 'םיִכָי ןפ-לע יהָּתְשּו רהב לַחְנמ"

 הי וללקי 1
 בָבְללָכְּב הֶוהְי הָדֹוא (א)

 :הָרֲעָו םיָרָׁשְי דֹוִסְּב ₪
 הָוהְי ישעמ םיִלדני ₪
 :םֶהיִצְּפְחְלַכְל םיִשְּורְב | (ד)

 לֲעַפ רָדָהְודוה ג ₪
 :דעל תֶדָמַע ותקדצו ₪0

 ויִתואָלְפִנָל הֶׂשֲע רָכוּו 0
 :הֹוהְי םּוחְרְו ןַּנַח ₪0

 וייל ןתָנ ףֶרֶמֹפ
 :וְתיִרָּב םֶלְוַעְל רֶכְזי 0

 וָמעְל דיִּגַה ויָשַעַמ םָּכ5< ₪
 :םִיַוּג תלַחנ םֶהָל תֶתְל 0
 'טָּפָשִמּו תָמָא" ויִדָי לישעמ מ
 :ויָדּוקְּפִלָּכ םיִנָמָאְג 0
 םֶלועָל דַעְל םיִכּומְסא ס)
 :רֶׁשְיְו תָמָאְּב םיושע ש)

mt MSS ¥ Hie6 ךָמַע | * AE9> || 2 68 'ךּו, קזק הָדְר | 3 * MSSל  r 
 יִרְרַהְב ;frt recte || © 'EBp"® ueccaap 60S MWD ₪4 מ dittogr | 5-5 >6 || * 'םקקל
 68606\16א, 1 MSS 6S ִּתְדְלִי קז ךתדלי ...רחשמ קזק5 ְךֶלָמְל ףיִּתְחָשְמ
 ףיִּתְדַלִי | 4 תסממ MS ֹותָרְבּ, 255 תַרְבְּד | 5 pו 155 הוהי | 6 * 'את 6

 תֹויֲאַּג | * גא15 ישאר 6 םיִשאָר || 7 = קזקפ הָקׁשָי םָמָדְּב םיִלָחְנ | * 655
om 11,1 || Ps rn, 2 1MSםּורָי | < 22155 8 שאר; 355 + היּולָלַָה (2  

 לָכְב | ל * פו MSS Hie 3 h@yD || *-ל ₪ unum vb dl | 8 1c Vrs ר.
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 ומעל חַלַׁשותּורְּפפ (פ)
 וִתיִרְּב םָלֹּועְל"הָוְצ =
 :ומש אָרּונְו שוק ₪
 הָוהְי תַאְרִיו "הָמְכָח תיִׁשאַרפ (ר)

 'םהיִשְעלְכָל בוט לָכְש ₪
 :דַעְל תֶדָמַע ותָלַהְּת (ת)

 ו ה: ּוללהי 2

 הָוהְיתֶא אָרְי שיִאדיִרָשִא ₪9
 :דֶאְמ ץֶפָח ויִתוְצְמְּב ₪
 ועֶרז הָיְהִי ץֶרָאְּב רובע 0
 ְָרבִי םיִנְׁשְי רה יל
 וִתיֵבְּב רֶׁשְעְדְוהנ ₪
 :דַעְל תֶדָמע ותקְצְו 0

 םיִרָשְיַל ירוא ָּשָחּבי חַי 0
 :יקיִדצְו םּוָחַרְו ןיִגַת ₪
 הָוְלַמּו ןגוח שיִא-בוט5 ₪

 :טָתְׁשִמְב ויִרְבִּד לְָּלַכְי 0
 טומיהאל םלֹועְלדיִּכ> ס)

 :קיצ יְהִי םָלֹע רֶכנָל ל
 אָריִי אל הָעְר הֵעומְׁשִמנ

 :הָוהיִּב ַחְטְּב ובל ןוכְנ 0
 אַרִיְי אֶל ובל ּךּומְסא ₪

 :ֹויָרָצְב הָאְרִײרְׁשַא רַע
 םיִנֹויְבֲאְל ןַתָנורוְפפ

 דַעְל תֶדְמַע ֹותָקְרַצ ₪
 :דוְבָכִּב םּוְרֶּת ונרק ₪

 סָעְכְוי הֶפְרִי עָשְריי ₪
 סָמָנְו קדחנ ויש ₪
 :דבאת םיִעָשְר תֶואְִת ₪0

‘ro * prps YI cf Prv 17 |» 6 Hie S pr gy | Ps 112, 2° prps ריֵבְּג | 

b2 dl} 4 = ft unum vb 41 || ל 6% ן 41 | 5 81 וויָכְרְד cf Sir 499 | 6 prb 

dl vel posta trsp|| 7 ft dl | g? gl | ro prb 1 nip cf Hi 8,13; Prv 10,28. 
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 :הי ּולְלַהי 3
 :להָוהְי םש"-תֶא וללה הוהְי *יִדְבַע ּולְלַה

 :םלועדדעו הָּתַעַמ ְּךרֹבֶמ הָוהְי םש יהי ,
 :הָוהְי םש לֶלָהַמ ואובְמ-דע ׁשֶמׁש-חַרְזִמִמ 1

 :ודובָּ סימה ל לע הָוהְיוםיוּגה לָּכ-לֲע םֶר

 ץראבו םִיַמְׁשִּ תוארל ליפס
 :ןויִבָא םיִרָי תֹּפְׁשַאַמ לה רַפַעַמ יִמיִקִמז
 :"ומע ביד םֶע 'םוביִדָנבע בישול

 : טלה =
 :זעל םעַמ בקעַי תיִּב םִיָרְצַּמִמ לֵאָרְׂשִי תאַצְּבי 4

 :ויָתֹולְׁשְמַמ לֶאָרְׂשִי וׁשְדקְל הָדּוהְי הָתְיֲה*
 .ורּוְחָאְל בּקִי ןריַה םֶנַו הֶאָר םִיַה
 :ןאָציִנְבִּכ תועְבָנ .םיִליִאְכ ּוֵדָקָר םיִרָהָהי
 ּורוִחֲאְל בֶפַּת ןיריה :סּונְת יִּכ םָיַה ְּךְל"המ
 :ןאָציִנְבַּכ תועְבָג .םיִליִאְכ דקת םיִרָקָה
 :בקעי ֵהֹולֲא יֵנפְלַמ ץֶרֲא יֵלּוח ןּורָא יֵנְפְלִמל
 יש שימְלַח םיָמםנַא רּוצה יִכְפְהַה

 -לַע ּדְסח-לע דובָּכ ןִּת משל יִּכ ּונְליאַל הוהְיוּונל אָלי 11

 ְָתִמַא :םֶהיֵהְלֲא אָנ-הֶיַא | םֶיּגַה ּוֵרמאְי הָמָל
 :הָׂשֲע ץּפְחרׁשִא לָּכ םִיָמְׁשב וניקלאוכ
 :םֶדֶא ידי השעמ בֵהָזְו ףֶסָּכ םֶהיֵּבַצַעצ
 :ףארי אֶל םֵהָל םיניע ּורָּבִדְי אָלְו םֶהָל" הָפפ
 :ןּוחירי אלו הל ףא יעָמשי אָלְו םֶהְל סינא
 :םָנֹורָנַּב ּוגָהידאְל וכלי אלְ יםָהיֵלְנַר ןּוׁשיִמְי אלו 'םֶהיִדְיַז

 :םֶהְּב חַטּברֶׁשֲא לַּכ םֵהיֵׁשע יְהִי םֶהּומְּכ

Ps 113, 1° G6AZO Hie Day, ‘EBp® ag0n|| °° 6M inw || 6 = frt post sa 
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 םילהת 1-5

 :אּוה םֶּנְנמּו םֶרֶזִע .הָוהְיְּב 'חֲמְּב לֵאָרְׂשִיי
 :אּוה םֶּגִנֶמּו םֶרֶזְע הָוהיִב ּוֵחְטִּב ןרָהֲא תב
 .?ןרהא] :אּוְה םֶנְגִמּו םֶרְזע הָוהיִב ּוחְמְּב הָוהְי יִאְרִייי
 תי רב לַארְׂשִי תיִּבדתֶא ְּךַרְבְי ְּךְרְבַי ּונָרְכְז ּהָוהְיי

 1  :םיִלדּגַהְ"םִע םיִּנַטְקַה הָוהְי יִאְרִי ךְרְבָי

 | :םכיגְּבלעֶו םָכילֲע .םָכיֵלֲע הָוהְי ףסיי+
 :ץֶרֶאָו םיִמָש הָשע  הָוהיִל םָּתֲא םיִכּורְּבי

 :םָדֶאיגְבִל ןַתְג ץֶרָאָהְו הָוהיִל םיִמָש םיִמָשַה י*
 :הָמּוד יֵדְרֹוחלַּכ אלו ּהָנולְלַהְי םיִתַּמַה אָליל
 םָלֹוע-רעְו הָּתעַמ הי ְּךֵרָבְנוּונְחנַאופ

 / :להי"ּוללה

 :יָבּונֲחַּת ילוקזתא הָוהְיועַמְׁשִיהּכ יִּתְבַהָאי 6
 i :אָרְקַא יִמָיְבּו יל נא הָטַהיֶכְי

 = אָצְמָא ןיִנָיְנ הָרצ .יִנּואְצִמ לֹואְׁש ירָצְמּו תֶנָמ"יִלְבֲח וינַּפָפַא
 / :יׁשָפַנ הָטְלַמ הוהְי הָנֲא אָרְקֶא הָוהְיְדְשְבּו+

 :םֵחַרְמ ּוניַהלאַו קיִּרצְו הֹוהְי ןונַח5
 :עיִשוהי יל ית הָוהְי םיאָתָּפ רמש%

 | :יָכילֲע למ הֹוהְיהיּכ יִכיְּונָמ יִשָפַ יבושל

 יִחָדמ ילְגתֶא 'הָעְמּדןמ גיע"תֶא' תומה יִׁשְנ ִתצלְח יי
 | :םייחה תוצְרְּב הָנהְי יֵנָפַלְךלַהְתָא
 :דֶאְמ יִתיִגֶע יִנַא | "רבא יִּכ יִּתְנַמָאָה
 :בוכ םֶרֲאָה"לְּכ יָנְפָחְב יִּתְרמֲא יִנֲאי
 :יִלָע יֵתֹולּומְנַּתלַּכ הוהְיִל ביִׁשֲא"הָמַי

 :אָרְקֶא הָוהְי םָׁשְבּו אָשֶא תועושיסוכוי
 | ?יוָמעדִלָכְל אָנ-הָרְנְנ םֶלשא הָוהיִל יִרָדְנ+

 :וידיִסְחל הָּתְוַּמַה הוה יִניֵעְּב רָקי5
| 0 * 2IMSS 68 praem N'3 cf 12 6 135,19 | * 1 6 6)9( חַטָּב | ro lc (6)3 
 , | 18 * 6+ o Zavrec | 6 Hie ante 1161 | 5 6וחָמָּב | זז 16 65 ּוחְמַּב | |
 | ילוק)  (velלוק  16 6 Hie 5'שי יִכ הוהי 'א | ל כמ  alז * קזקפ ךיִּתְּבַהַא, |

2 6MSS x. ev roig fuépaig atrod S$ D3; 1? *° DWQו | 3 prps ‘THI | 6 sic 
  | * <8, frt b vel cלח + 68( | 8 * 6 Hie 0קזס םיִאָתַּפ | 7 3 יִכַח-- 41

  | ro novum ps 6 Hieיניע | 6 16 8 יִלְגַר | 9 56,14 רֹואָּב  | * 6 Hieגז =

inchoant (19MSS v 12); 6 praem AAAnAouig; hic vs prb crrp | *1? || 

 . ‘A Hie Q]9 | 14 °° 6°! recte om, cf 18 || 15 | frt ihnזז
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 ִדּרְבַע יָנֲא" כי הָוהְי הָנֲא6ּׂ
 :יָרְפוְמְלָתְחַֿפ ְךֵתָמֲאְְּב ךדבע יִנֶא
 :אָרְקֶא הָוהְי םֵׁשְבּו הָדֹוּת חבָו באלי
 :ומַעְדָכָל אָּכ"הָדְנָנ םִנׁשֲא הוהְיִל יֵרדְגי*
 םָלְׁשּורְי יכָבֹותְּב הוהְי תי תוָרְצַחְּבי

 ;'הָיּולְלַה
 :םיִמָאָהִלָּכ ּוהּוחְּבַש םייוגדלָּכ הָנהְיְתֶא ּוְלְלַהי 7'

 םֶלֹועְל הָיהָי"תָמֲאְו ּוְּסַחוּוניִלְע רֶבְג יּכי
 :הייולְלַה

 :וּדְסח םֶלְועָל יִּכ בֹוטְיִּכ הָוהיִל ּווהי 118.
 :וּדְסַח םלּועל יב לארי מ

 :ְּסַח םלּועל כ ןֶרהֶאדתיב אָנּורְמאיְ
 :וְְּסַח םֶכֹועְל יֵּכ הָוהְי יִאְרִי אָנּורְמאְּיּ

 :הָי בָחְרָּמב יִגֵנְע הי יִתאָרָק רַצַמֲהְַמ
 :םֶדֶא יל הֶׂשֲעי-הַמ .אָריִא אֵל יל הוה
 :יִאְנְׂשִב הָאְרֲא יִנֲאֹו יָרָזְעְּב יל הָוהְי

 :םָרֲאְּב ַחֹטְּבִמ הָוהיַּב תֹוסַחַל בוט*
 :םיִביֵדְנְּב ַחְִֹּמ הוהיּב תוסַחל בוט

 :םֶליִמַא יִּכ הוה םֵׁשְּב יֵנּוְבְבִס םֶיג"לּכ וס
 :םליִמַא יִּכ הוהְי םַשָּ ינּובבסדםג יִנּוְּבַסִיי

 :םלימא כ הוה םׁשְּב 'םיָצֹוק ׁשֶאּכ וכד םיבְדכ יניב
 :ִנָרְע הָוהיַו לָּפְנִל יֹגָתיִחְד הָחְּי
 :הָעּוׁשיִל ילַהְיו ּהָי תָרָמִזְו נע
 = = םיִקידצ לֶהָאְּב .הָעּוׁשיִו הְָּרולוָקי5

 הֶשָע הוהְי ןיִמי יהַממֹור הָוהְי ןיִמְיופ :לוָח הָשָע הָוהְי ןיִמְ
 :"ליַח] :הי יֵׂשעֵמ רֿפסאו הָיְחֶאיַּכ תּוִמָאדאְליל

| 

16 *° prb crrp | ° >6S | 19°? לו 6( 1359 | ל <3, 6 ante 117,1 | 
Ps 117, 2>S, 6 ante 118,1 | פ זז8, 2 * 6 + תיִב 6( 115,9 | ל 6צ 2. 3. 4+ יִּב 

  516 8 c Hie SE, mlt MSS Edd aN, 6 eig rAaruguov; av 5בומ || ף=

nonn MSS nov ps inchoant || 6 63 + יֵרְועְב cf 7 || Io prps םֶליִּפַא | 12 * 6 

 | נד ומ5 'א יִּכ " םָשָּב  1 ₪ 313 1); prps postאפוס, אס\ 656א000ףסשמ
 |  , 56 1885 > Vrsיִתיַחְדנ | 14 = יִתְרַמְוְו  | 13 1 ₪ 6 6 Hie'קֶּב 6 5
16 * 6S+ re; Hie excelsa || °° frt c 6™“S5 dl | r7 mlt MSS Fyn. 
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 םילהת 115

 :יִנָנַתְנ אָל תֶוָמְלְו הָּי יֵגַרְסִי רפי
 :הָי הָרֹוא םָבדאבֲא קָדֶצהיִרעׁש יל יִלּוחְתּפיפ
 :וָב ּואְבְי םיקידצ הָוהיל רַעְׁשַה- הז

 יהו ִלייַהְּתַ יִנֲתֹיֵנֲע יִּכ ואי

 :ּוניניְִּב תא איָה תא התו הוה תֶאַמ:
 :וָב הָחְמָשְנְו הָליִנְנ הָנהְו הָשָע םֲהיהְז

 :אָנ הָחיִלְצַה הָוהְי אָנֶא אָּנ הָעיִשוְה הֶוהְי אָנָאְי<
 :הָוהְ תיִּבִמ םֶכּונְכְרַּב הָוהְי םשָּב אָּבַה ורב
 וגל ירָאְיַנ הָזהְיו לאל

 :ַחְּבֶזִמַה תונרק-דע :םיתבעּב ינַחדּורְסֶ

 :ָךכמוְרא יהלֶא דואו התא יִלַאי*
 :ְְּּסַח םֶלועְל יִּכ  בוטדיִּכ הוהיל ּוךוהפ

 :הָיהְי תֶרֹותְּב םיַכְלְהַה ְּךרָדיימיִמְת יָרָׁשֲאי ₪ 9
 ּוהּוְׁשְרְדי בֶל"לְבְּב וידע יֵרָצְנ יֵרְׁשֲא*

 ּוכָלָה ויָכָָדִּב הָכֹוע ֵלֲעְפִדֹאְל ףַא =
 :דִאָמ רָמָשְל ְּךיֶדְּקִפ הָתִּוִצ הָּתַאּי

 :ףיקְח רֹמׁשְל יֵכָרְד נכי ילֲחַא
 ְיָתֹוצַמ-לְּכלֲא יֵטיִּבַהַב שּובָאדאל זָא<

 קד יֵמְפְׁשִמ יֹדְמְלֿב בבל רֶׁשיְּב ְְדֹוָ
 :דָאָמ-דֲע יֵנֵבְוַעַּת-לַא רֵמָׁשֲא ְךיָתְת"תֶא5

 :ָךֶרְבְדִּכ רמשל וחְרֶאדתֶא רַעָּנדהְּכַזְי הָמַּבּפ (ב)
 :ְדיֵתֹוצמִמ יִנָגְשִּתִ לַא ּיִּתָשרה יִּבָל- לָבְּבּוס
 :ךְלאָטְחֶא אֶל ןעמל ּךַתְרַמִא יִּתְנַפִ בלב
 :ףיקח יֵנָרּמַל הוהְי הָּתַא רָב
 ְיֿפיַטּפְׁשִמ לכ יִּתְרַּפִס יִתַפׂשַּבַי
 :ןֹוה"לָּכ ילעּכ יֵּתְשִׂש ית ךֶרָדְּביצ

 ְיִתֹחְרָא הָטיּבַאְו הָחיֵׂשֲא ְּךָרּקְפְּבַי
cf 6 'A Hie S | 25 nonn MSS novumתאַלּפַנ  ft2ז 1 ? יִנְתיִנַע | 23 1  

ps inchoant (al a 26) || 27 *1>1MS $|°1? 37 | * vel Dִכַּעֲרָב? | Ps 119, 
Vrsּףיֵרָבְדַּב;  :MSְּףֵרָבְדְּ,  :M5ףךיִרָבְדָּכ,  g pl MSSרמשא ||  trsp ? post8  

 יִרבְּד 56 כ || זז תסתמ 1155 68 -ךיִתרַמָא | דב 6155 58 ףקדצ | 14 * 9 |
 ל ] ₪ לעַמ 6( 7.



3) 

(7) 

 (ה) |

0( 

PSALMI119,16--ןז  

 ְָרְבְר חָּכְׁשֶא אֵל עַשעְתְׁשִא ְּיָתְקֲחְּבֿפ
 ְְבְד הָרָמְׁשֶאְו היא ךִדבעְלע לָמָגיז
 ְֲתְוּתִמ תֹואָלְפַנ הָטיִּבַאָו ןניִעדלַגי
 ְיָתֹוְצִמ יֵנמִמ רֵּתְסַּת-לַא ץֶרָאְב יֵכֹנֲא גי
 :תַעיִלָכְב ְּךיַמָפְׁשִמ"לֶא הָבֲאֵתְל יֵׁשְפַנ הָפְרָנ>י
 :ְיָתֹוְמַמ םיִֹׂשַה 'םיִרּורֲא יםיָנֵזָתְרעְג=י

 :ִּתְרָצְנ ְּךיִתֹרֲע יִּכ 'זּוְבְנ הָפְרֶח ילָעִמ יל
 :ךיקַחְּב חיִשְי ףִדְבַע ּורָבְִ יִּב םיִרָש ּובָׁשָי ג
 :"יִתְצְע יִשְכַא יעָשעש ףיָתְדְעְְנ<+
 ְָרבְּכ יִנַֹח יִשְּפַנ רּפָעָל הקבר
 :ףיקח יִנְדְמל יננעתו יִתְרַּפְס יכְרְּד
 :ּיַתּואָלְפְנְּב הָחיִשֶפְו ינגיִבה ףיָדּוקפ-ְךֶרֶ
 :ףֶרְבְדּכ ינמיִק הָנּותַמ יִשְפַג הָפְלַה*
 :ינגִח ךֶתֶרּותְו יִנָמִמ רֶמָה רֶקְׁשְרּ“י
 :יִתיִנש ךיִטְּפָשַמ יִּתְרָחְב הָנּומָא רי
 :ינְׁשיִבְּת-לַא הוה ְךיָתֹורֲעְב יִּתְקבְדי
 :יִבל ביִחְרַת יִּכ ץּוְרָא ְּךיִתֹוִצמְרָּדִי
 :בָקע הְָּרֶצַאְו יקח רב הָוהְי יִנְרּוהי
 :בָל"לָכְב הָנָרְמְׁשִאְו ֶתְרּוְת הָרֶצֶאְו יִנניִבַה
 :ִּתְצְפִח ֹוכיִּכ ְךיָתֹוִצִמ ביִתָנִּב יִנָכיִרְדַה
 :עצָּב"לֶא לאו ְּיָתֹוָֹעדלֶא יִּבַטַה 5
 :יניח ֵּכָרְדְּב אְוַׁש תוָאְרִמ יניֵע רֶבֲעהּז
 ְָחֶאְרִל רֶׁשֲא ְּךָתָרְמַא ְּךְרְעֶל םָהה*
 :םיבוט ְךיַמָפְׁשִמ 'יָכ ייִּתְְגְי רשאי יִתְּפְרֶח רֶבָעַהְי
 :יִנַַח ְךְתָקְדְּב ףיִדּוקפל יּתְבָאָת הָּגַהְיי
 ְדָתָרְמְִּכ ְְּתָעּוׁשְּת הָוהְי ִָדְסֲח יִנָאְבִיְויי

 ז6 תו MSS 63 Hie יִרָבִּד | ז7 ml: Mss Vrs ֶּףיֶרָכְד | נפ 5 ְּךע ₪
6S Hie c WQ conjg | 22 *62 3 םיוג | ° r * 4MSS bq, rMS39,13 ||  

Td dixaidwuard cov | 25 plשנפ לג | ל קזפ 61 6 3 | 23 8 םיִעָשְר || 24 6+  

 M55 8 ףיִרְרַּכ, 6 3185 ףיְְבְּב | 28 קו 3155 יִרָבְרַּכ, 42155 6 דב
 30 קזל 1 יִתיִוֲא; 6 יִתיִׂשָנ אל | 321? הָצְרֶא | 37 1 155 ּיִכְרְדִּב, ו +
 2M5 8 ףְרָבְרַּב 6 3. 25 | 38 קז[פ ְךיִאַרֵל | 39 >5 |" Hie> | זי 6

 ְֶּסַח יֵנֲאֹבי
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 םילהת 119,42--609

 רצ (
- 

 (ח)

 (ם)

42 * 6 Hie 5 יפרח || * 1 MSS 68 ְףיֶרָבְּדִּב | 43 *= dl c 5 ||? mt MSS 

 :יִנֵדַמַל ְּךיִקְח ץֶרָאָה הֶאְלַמ הָוהְי ךּדסַח<

 :"ָּךְרְבְדְּב יִּתֲחַטְבחיִּכ רַבָד יפרח הָגָעֶאְוי

 .גיִתְלַחְי 'ִָּטְּפַשַמְל יִּכ 'דֶאְמְדדַע" תָמָאְזרַבְד יִּפַמ לת" לֶאְו

 | :דָעְו םֶלּועְל ריִמָת הֶתְרְת הָרְמְשָאְויי
 :יִּתָשְרָד ףיִדְקפ יִּכ הָבָחְרָב הָכְלַהְתֶאְו
 :ׁשֹוְבֲא אָלְו םיִָלִמ דָנְ ףיִתְדַעְה הָרְבדֶאְוי*
 :"יִּתְבַהֶא רָשִא ּךיִתוצְמְּב עָשַעְּתְשֶאְו
 :ךיִקִחְב הָחיִשֶאְו יִּתְבַהֲא רֶׁשֲא ְיָתֹוצִמ-לָא יפכ אָשֶאְוו*

 :יִנָתְלחְ רֶׁשֲא לע ְּךָּדְבעֶל רָבָּדירְכזפ

 נתח ָּךְָרְמִא יִּכ ננעִב יִתָמֲחַנ תא
 :יִתיִטְנ אָל ךְתָרּוּתִמ ידָאָמ"דע* ייַנְציִלָה םידז
 :םָחָנְתֶאָו הוהְיוםְלּועמ ְךיַמְפְׁשִמ יִּתְרכ
 יְּדַתְֹוּת יב םיִעְׁשְרמ יֵנְתוָחֲא הָָּעְלו
 :יִרּוגְמ תיִבְּב ְּיֲָח יִלויֵה תרמי
 ְִּתְרוּת הָרְמְשָאְו הָוהְי ךְמׁש הָלילב יּתְרכז יי
 :יִּתְרָצָנ ךידקפ יִכ יִל"הֲָתְיָה תאז6
 ְיְֵבְ רֹמשְל יִּתְרֿמָא הָוהְי יִקְלָחִ
 ְֲתָרְמִאְּכ ינֿנָח בֵל"לָכְב ּךיָנְפ יִתיָלחי
 :ְךיִתֹדֲע-לַא יֵלְנַר הָביִׁשֲאְו יֵכָרְד יִּתְבשָחפ

 ּדיֵתֹוְצִמ רֹמָׁשִל יִּתְהָמֲהַמִתִה אָלְ יִתְׁשֲחֹֿ>
 :יִּתֲחָבְׁש אֵל ְךֶתְרּות יִנָדּוע םיִעָשְר יִלָבָחְ"

 :ףקדצ יִטּפָשִמ לע ל תוָדּוהְל םּוקָא הָליל"תּוצֲח

 ְיָרוקּפ יֵלְמׂשלוְךוָָרְי רֶׁשֲ-לָכל יֵנֲא רב

 = ְּדַהְבְרִּכ הוה ָךְרְבעדבַע ָתיִשָע בוט
 4 6 כ יגדל תַעַדָו םעט בֹומ56

 | דיק יט ביו התאו
 :ְיָרוקפ רפָאויבָל-לֶבְּבי יִנֲא םיִדָד רֶקַׁש יֵלָע ולָפָטל
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119,70—97 PSALMI 1 

 :ייִּתְעְׁשִעַׁש ָךְתְרּות ינא םָּבְל יבָלֲחַּכ שָפָסיִפ
 :ךיקַח דַמְלֶא ןעֶַמָל יִתְְגֶטיִ יל-בוזי

 :ףָָכו בָהָד יפְלַֿה פיתות ליבו:
 :ְיָתֹוְצִמ הָדָמְלֶאְו יִנביִבֲה יִנּנְנֹוְכִַו יִנּוׂשֲע ידו ₪0

 :יּתְלָחי יֵּרָבל יִּכ .ּוחֲמְׂשְִו יִנּוֲאְרי ףיִאָרי
 :יִנָתיִּגַע הָנּומָאְו ְּףיֵמְּפְׁשִמ קֶרָציֵּכ הָיהְי יִּתְעְי
 :ּדְבעל ָךְתָרְמאְּכ יֵנֲמֲחְנְל ָּךָדסַח אניה
 :יֵעְׁשֲעְׁש ְךְתָרֹותיְּ היחֲאְו ךימחר יִנּוָאבְי

 :ךיִדְקַפְּב ַחישֶא יָנַא יִנּוְתְוע רש םיִדָז ושב

 :ףיתרע ועְדיו ךיִאְרְי יל ובשל

 :ׁשובֲא אל ןעטל ּיֲִחְּב ימת יּבליִי
 יּתְלֲחו הבדל יִשְפִנ ךְתָעּוׁשְתַל הָתְכ*י
 :יַנמֲחְנִּת יִתָמ רמאל ְּךֲתָרְמֲאָל יניע לכ
 :יִּתְחְבָש אָל ףיִקִח רֹוָמיִקְּב דאָנְּכ יִתיִיָהיכ
 :טָּפְשִמ יִפְְרְב הֵׂשֲעּת יְֵמ ְּרְבַעְְיְִי הָמַּכ
 :ִָּתְרותְּכ אָל רֶׁשֲא תֹוחיִׁש םיָדז ילו
 :ינֵרָזע יֵנּופָדַר רָתַׁש הָנּומֲא ּךיָתֹוְצַמ"לכ5
 ְיָדּקִפ יִּתְבזְע"אְל יגֲאֿו ץֶרָאְב יֵנִָּכ טעֶמְּבז
 = זיפ תדע הָרְמֶשָאְו יח ָךְדְסחּכ"

 :םִיָמָשַּב בָּצִנ ףְרָבד הָוהְי םֶנועְלִפ ל <
 :דָמַעַתַו 'ץְרֶא תְנגוּכ 'ַּתְנּומַא רדָו רֶדָל"
 :ְּיִדְבִע 'לָּפַה יִּכ םויַה' יּודְמַע ךיִטְפֶשַמְלי
 :יִינָעְב יִּתְדַבֲא זָא יִעָשַעְש ףתֶרות ילול
 :יִנָתייַח םָּביִּכ ףיִדְקְפ חְּכָשָאדאְל םֶלועְל
 יִּתְׁשרד ְּידּוקְפ יּכ יֵנעיִׁשוִה יגאל
 :ןֶנּבְתֶא ְּיָתֹדע יֵנָרְּבַאְל םיִעָׁשְר ווק יל
 :דֶאְמ ָּךְתְוֶצִמ הָבְחְר ץֶק.יִתיִאָר הָלְכֲּתילָכְפ

 :יִתֲחיִׂש איָה םויָהְלַּכ ְּךֲתְרֹות יִּתְבַהָא-הָמּפז (מ)
S55 2% cognoscent |\° plיעשֲעַׁש | 74 *  pr6 68 בֶלָחָּכ | *  MSץס * ז 
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 םילהת 1 5

 :יִל"איִה םֶלֹועל יִּכ ְָּתֹוִִמ יֵנֲמְַּחְת יִבָיְאִמְ
 :יל הָחִיָש ףָתְוְדע יכ יִתְלִּכָשַה ירָמלְמ"לְּכִמפ
 :יִּתְרָצְנ ךיקפ יִּכ ןֶנוּבְתֶא םיִנְקּוִמי
 בד רֶמְשַא ןעמל יִלְנִר יִתאָלְּכ עֶר חַרָאלָּכִמיײי
 :יִנָתְוְה הָּתַאיִּכ יִתְרְסראל ךיִטְּפֶשִּפַמי
 :יִפְל שכדמ ֶתְרְמִא יִּכחְל ָּצְלְמָנ"הַמי
 :רָקְׁש חראלָּכויִתאַגְׂש ןפדלע ןָגּבְתֶא ךיְדּוקְפַמ יי
 2 2 :יִתְביִתְבַל רואו 'ְִרְבַד יילְנַרל"רג 5

 שוק"

 ְָרָבְרִכ יֵנַח הוהְי רָאָמ"דע יִתְָנֲעַנ יז
 :ינֵדמַל ְףיָמָפְׁשִמּו הָוהְי אָנ"הָצְר יֵּפ תוכני
 :יִּתְחַכׁש אָל ךְתְרּותְו דיִמָת יִּפַכְב יִשָפַב יי
 :יִתיִעְת אָל ףיִרּוקְפַמּו יִל חַּפ םיִעָׁשְרּונָתָנּו>
 :הָמִה יִּבִל ןושָש-יִכ םֶלועָל ךיִתודע יְִלְחְנייי
 :בקע םֶלּועְל ךיקֶח תוָשְעְ יִּבַל יִתיָטְנייי
 יּתְבָהָא ְּךְתָרֹותְו יִתאְנָש םיִפְעְסיי
 :יִתְלְחְי ָהְרְבְרְל הָתְא יְִנָמּו יִרְתְסִייי
 :יָהלֲא תֶוָצִמ הָרְעְאְו םיִעְרְמ יִּנָממ ּורּוסיי
 :יִרְבָשַמ יִנָשיִבְּתִלאְו הָיִחֶאְו ךָתָרְמַאְכ יֵנְכְמְסי5
 :דיִמְת ףיקַחְב הָעָשֶאְו הָעָשּואְו יִנְדִעְסיד
 :'םֶתיִמְרִת רֶקֶש-יִּכ ףיקחמ 'םִיגוש-לָּכ ָתיִלְסיי
 :ףיִתדע יִּתְבַהֶא ןֵכָל ץֶרָאיעשרִלָכ תּבשַה םיִניָסוופ
 :יִתאָרְי ףיִטְּפֶשִּמִמּו יִרָשְב ָךְּדִחְּפִמ רָמָס 0
 :יקֶשְעְל יִנֲחיִּנַתלַּב קֶרָצְו טַּפְׁשִמ יִתיֵשֲעַי=י
 :םיִדֵז יֵנֲקְׁשעיײלַא בֹומָל ָךֶדבע ברע
 :ףקדצ תֶרְמֲאלּוְּףַתְּוׁשיִל לכ יניעיי3
 :יִנדְמַל ףיִקְחְו ךּוסַחְכ ךּבעְ"םַע הָשַעַיי
 :ףיתדע הָעְִאְו יִנְניִבַה יֵנֲאְחְְבַע 5

98 1 f+ c :MS ףֶתֶוְצמ || 99 5 ףֶתודע | זס: ק MSS טז ףיִרָבְּב | 
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119,126—151 PSALMI 1007: 

 ְָּתְרֹות ּורַֿפַה הָוהיִל תֹוָשֲעַל תַעי*5
 :זָּפִמּו בֶהָזַמ ְּיָתֹוְצִמ יִּתְבָהֲא ןֵּב"לַעייז
 :יִתאְנָש רֶקָש חַרֲא"לְּכ ייּתְרָׁשי ילְכ יֵדָּקּפילְכ'ןכילַעיי
 :יִשָפנ םֶתְרָצג ןפדלע ְּךיָתֹוָדע תֹוֲאָכְּפ יי
 :םיִיתְּפ ןיָבַמ ריֵאָי ייָרבָּד יחַתָּפי
 :יִּתְבָאְי ךיָתוְצִמל יִּכ הָפֶאָשֶאְו יִּתְרעָפ"יפיי
 :ּךַמְש יבֶהְאְל טפְׁשִמָכ יֵננחְו ילֲא"הָנְפ =
 :ןְנָא"לָכ יִּב"טכְׁשַּת-לַא ְּךָתרְמִאְּב ןֵכָה יַמָעְפי
 :יִדּוקּפ הָרְמְשַאְו םֶדֶא קָשָעַמ ידי
 :ּיִקְחתֶא יִנלְמלְו דְבַעְּב רַאָה דיִנֶפי5
 :ִֶּתְרות ּוָרְָמְשאל לַע יֶגיֵע ּוָדְרי םימ"יגְלַפי*

 ְהיַטְּפְׁשִמ רֶׁשְיְו הָוהְי הָּתַא קיצי \
 :דָאָמ הָנּומֲאְו ְךיתרֲע קֶרָצ תוציא
 :יִבָצ 'ִךיִרְבְד וחְכָש-יּכ יָתֶאָנִק יֵנְתָתְּמִציי
 :הָבַהא ךדבעְו דא ָךְתֶרְמִא הפרי
 :יִּתְחְבָש אָל ףיִדְקּפ הֶזְבְנְו יִכְנָא ריִעָציי
 :תַמָא ָךֶתְרּוְו םֶכֹועְל קָדצ ְךְתקְרצייי
 :יָעְׁשֲעְׁש ְךיִתֹוָצַמ יֵנֲָּצִמ קֹוצָמּודרַצצ
 :הָיְחֲאְו יֵנְגיִבֲה םֶלועְל ְּיֵתֹוָדע קָדצי*
 :הָרֹצֲא ְּךיָקֲח הוֹי יע בֵל"לָבְב יִתאָרָקיפ
 :ףיִתְדִע הָרְמְשֶאְו יִנָעְיִשוְה ךיִתאְרְקי
 :יִּתְלָחִי 'ָּךיִרֶבַדְל הָעָּושַאְו 'ףָשָּנַב יִּתְמָּבְק יי
 ְָתְרְמַאְּב חיִשָל תְרְמְשַא יִניִע ומדי
 :יִנַּוח 'ִֶטְּפֶשַמְּב *הָנהְי ְִסַחְכ" הָעְמְש לוקי
 וז ד :וקחְר ּךְתֶרּוּתַמ הָמז יִפדְר וברק

 :תֶמָא ְּיֵתֹוצִמ"ָכְו הָוהְי הָּתַא בחְקי
 126 < 1MS Hie || 128 *= 1c 6 Hie<> ֶיִדּקּפלָבְל צו 'פְל | * 1 ו יִּתְרַׁשְ
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 / םילהת 11

 :םָּתְדסְי םֶלֹועְל יִּכ ךיָתְדְעמ יִּתְעַדְי סֶדְיי
 :ִּתְחְכְש אָל ךְתָרֹותיִכ יֵנֲצלְַו יינְע"הָאְריג
 :ינַיַחָךְָרְמֲאְל ינָכָאנּו יִביֵר הָביִריי
 :ּושָרְד אָל ְּךיָקֲח"יְכ הָעּוׁשְי םיִעְׁשְרַמ קוֲחְרי5
 :יָנַַח ךיטְפָשַמַּכ הָוהְי םיבר ךיִמחְבי
 :יִתיִטְנ אָל ףיִתִדעְ יֵרָצְו יִפְדְר םיּבר יי
 :ּורָמָש אָל ךְתָרְמַא רֶׁשֲא הָטָמּוקְתֶאָו םיִדָנְב יִתיִפְרי*
 :יָניַח המ הֹוהְי יִּתְבֲהֶא דופק הֶאְר 59

 = בל ד ףירכדמו סח גופו םיִרָׂשֹי ש
 :בָר לָלָׁש 'אַצומּכ 'ִַּתְרְמִאע יִכנָא ששי"
 :יִּתְבָהֶא ּהְתְרות הָבְעַתִאְו יִתאָגָש רקָשי"
 :ףקהצ יטפְשִמ לע ףיִתְללה םיַּב עַבְשי
 :לושְכִמ ומָל ןיֵאְוְּדַתְרוִת יֵבֲהָאְל בֶר םוָלָשי"
 :יִתיִשָע ףיִתוְצִמּו הוהְי ךְתְעושיק יִּתְרּבשי
 :דֶאְמ םֶבָהֶאְו ףיִתיע יִשְפַג הָרְמָשי
 :ָדִנְנ יִכְרְדדלְכ יִּכ ךיִתְדעְו ףיִדּוקפ יּתְרְמָשי"
 :'ינגיבה "הְרֶבְּכ הָנהְו ךיִגּפְל יִתָנַר בֶרְקִתִי
 זינקה דת פל יִתָּנֲחִת אֹובָּת יז

 En ת)

pry s 

 :קצ דיִתוצמלכ ִכ תא ינושל תי
 יּתְרָחְבְךיָרוקְפ יִּכ נועל ְךְיִהְּת זי
 :יֵעְׁשֲעַׁש ךְתָרֹותְו הוהְי ְךְתָעּוׁשיִל יּתְבֲאָּת זי
 | :ייָנְרְזעַי יִּדַטּפְׁשִמּו ְךַלְלַהְתּו יִׁשְפַנ"יִחָּת 5

 :יִּתְחָבְׁש אל ךיִתֹוצַמ יִּכ ְךֶּרְבַע ׁשָּקַּב ידְבָא הָשָכ יִתיִעָתְוז
 תולעמה רישי 0

 :יננעיו יִתאֹרָק יל הָתְרַעַּב הָוהְי-לֶא
7414 - 

 152 5 * הֶתּודע | 166 מסמת 1155 6959 ִַפ- | 7 3 ףתודעמ | 18 6
 : ףיִתרַמִא || 60 = mlt MSS 7 min ||  nonn MSS 63 יַמִּפִׁשִמ | 6:  ףיְרָבְּדִמּו

sic6 ְּךיִתֹרְמָא | ? 1 איִצֹומְּכ 5 12,30 || 163  MSS033 ּךְרָבְּדמּו | :62° :ס | 
ft 41 | 169 * 6S166 6 יִּתְבַהֲא | 167 3 ָתּודֲע | 168  | Mss Edd 'N8;  

trsp 17 et 172 || 172 pc MSS8 'דָּב | 5 5 יִניַח || זס 51155 6 5 'אָּב || 17: 8  

 - שפי ךיֹרמֲא | +75 * מז M5 יִטְפְשַמְ 8 ְָּׁשִמ | * 3 יזע | 176 =
conig.יעִת nי 



1171 7 PSALMI 1009 | 

 :הָּימְר 'ןּוׁשְלִמ רֶקָשתַפָשִמ יִׁשְפַנ הָליֵּצַה יהְוהְיי
 :היִמְר ושל ל מב ל ןַתִידהַמּי

 :םיִמְתְר ילחג םע  םיִנּונָש רָּבִנ יצְחי
 ירש יִּתְרְגְִּכ ילד הוא

 :רֶדק יִלָהֶאְיִע יתְנַכְש
 :םוְלָש אנוש םִע יִׁשְפַנ ּהָל"הָנָכְׁש תַבְר
 :הָמֲחְלִמַל * הָּמַה רָּבַדַא "יִכְו םולָשיִנָאל
 תולַעָמל רישי 1

 :יִרֶזְע אָבְי ןואמ  םיִרָקָהְְלֶא יניע אָשָא = =
 :ץֶרֶאְו םימש השע הָוהְי םֶעַמ יִרְוֲע*
 :ףרְמש םּוני-ילַא יִּדָלְנַר טומל ןּתַהלַאפ
 :לֵאָרְׂשִי רַמּוׁש ןֶׁשיִי אָלְו םּוני- אל הָּגַה

 :ָךְניִמְי דידלע 'ְלַצ הוה ירמְש הוה

 :הָליֵּב ו הָּכָכײאְל שמשה מי
 :ְָׁשְפנלתֶא רשי עֶר"לְּכִמ ְּךְרָמׁשִי הוה
 :םֶלועְדדַעְו הָּתַעְמ אובו ְךְתאַצירְמְׁשִי הוה

 דול תולַעִמַה ריִשי 2

 :ךלנ הָוהְי תיִּב יִל םיִרְמְאְּב יִּתְחַמְש
 :םֶלָשּורְי 'ָךיִרָעָשּב וניל יָה תֹודָמֲע
 :וָּדְחִי יּהָל"הָרְּבִחְׁשי ריֵעּכ היּנְּבַה םלָׁשוְרי
 הָייִטְבְש םיִטָבָׁש לע םָׁשְׁשי

 :הוהְי םשל תודוהל :לֶאְרְשיִל תּוָרֲע

 יוד תבל תֹואְסכ םּפְׁשמְל תֹוְסכ ּוֵבׁשְוהָמׁש יי
 :'ִךיָבַהֶא יּויְלְשַי םָכׁשוְרְי םוַלָש לאש
 :ּךִיִתּונָמְראְּב הָוְלַש ְּךְליֵחְּב םולשדיִהְיְ

 ;Ps r20, 2 * dl 31 ₪1 'ר ןושְלִמ | ל ₪ 35 | 3 * 6 116 ןַּפִי | * 1/5 ףסוי, 6
 136 ףסוי | < ג ןושל | 5 *1? תַשְק יִכשמ || ל vמ e1 6 Varץ ,? exc כזס ךשמ יתרנ |

pl Mss2> יכו 115 116 $ | < MSS,6 84155 6 116 8 יִאְנוש | 7 |  
 הָּמַהְו | 5 זכצ, ז 8 ירוע | 3 * pl MSS יל | < pl Mss 6 Hie 3 לֶאְו |
 s°6 Hic ְרֶמְׁשִי | => 1? ּףלְצְו שו ְּךֶל לַצָי cf || 6 זק חרקו | 8 ₪ ₪ |
 Ps 122, 1 >2MSS GA Hiet |2°$ יִלְגַ | ל 1? 6 6*' יִרָעָשְּב | 3 * 6
 1116 %6 | ןג6זסא 00ד%6 = הָרְבָחַש +6 ּהָל הָרְבֲחַׁש | 4 צק A ( ? '" תדע) |
 5 70 ₪6 1 צטט 61 | 6° 6 kal edOnvia(v) Togs = ל הָוְלְשְו | ל 5 ךיֶלָהִא |

 76 65 לק ₪ פק.



oro םילהת. 122,8—125,5 

 ְָּב םיָלָׁש אָג"הָרּבַרֲא יֵעֵרְו יִחַא ןעמְ*
 ְָל בֹוָט הָׁשְקִבֲא ּוניִהלֶא הָוהְי-תיּב ןעַמְל
 תולעפה ריִׁשי 3

 :םיָמְׁשִּב יִבְׁשיַה יָניֵע-תֶא יִתאָׂשְנ ְֶּלֵא
 םֶהיִנוְדֲא לא םיִדָבֲע יגיִעְכ הגה

 ּהָתְרּבג ָךֵילֶא הָחְפׁש ייֵעְכי

 | :זּוב ּונָעַבָש בב -יִּכ ּונָּגָח הָנהְי ּונָּגֶחּ

 - :יםיִויִאְגְל זבה 'םיִננאשה געלה* ּונָשְפַנ ּהָלְ"הֶעְבָש תב
 ו דֹוְרְל תולעמה רישי 4

 :לֵאָרְׂשִי אָנ-רמאי ּונָל הָיְהָש הָוהְי יֶלּול
 ו

 םֶדָא ּוניִלָע םּוקָּב ּונָל הָיֲהַׁש הָוהְי אָלּול

 ּונָּב םָּפַא תֹוְרֲחַּב ּונְעְָּב םָיַח יָא
 ּונְׁשְפַני-לַע רֶבָע הָלְחַֹנ ּונָּפָמְׁש םִימַה יזָאיי
 :םיִנּודיִּזַה םיַמַה ּונָשָפַנדלַע רֶבָע יא
 :םָהיִּגָשָל ףְרָט ּונְנְתְב אלֶש הָנהְי ורב
 םיִשְקוי חָּפִמ הָטָלֶמַנ רְפְּכ ּנָשְפִנ
 :יּנָמָלְמִנ ּונְחנֲאו רַּבׁשִנ חפה"
 :ץֶראְו םִיִמָש השע הָוהְי םֶשְּב ּונְרְזָע
 תוְלַעַמַה רישי 5

 טופי-אל ןָנצירַהְע הָוהיִּב םיִחְטְבַה
 ּהָל ביִבְס םיִרָה ףלָשּורְי* :יבְׁשִי םֶלּועְל
 :םָלוערעֶו הָּתעַמ ּמַעָל ביִבָס הָוהְיְ
 םיקילעה לֶרִּג לע יעַשְרֶה טָבָש "חּונְי אָל יב
 :םֶהיִרְי הָתָלְועְּב \'םיקידצה ּוחְלָשְ"אָל ןעמְל
 :ילָאְרְשַי| | ּםֶתוּבְלְּב םיִרָשיִלְו םיָבֹוטַל הָוהְי הָביֶטיִהי
 -לע סול" ןָואָה יִלַעְפתֶא הָוהְי סכילוו םֶתּולקֶלקְעםיִטמַהְ

8 frtdlcfg | Ps 123, 2 °° dl? velvb exc | 3 012 || 4 79 6 760 6 

roig ed@nvodow; frt dl (Var) | > K D)לנאַי, Q םיִנֹוי יִאְגְָל; 1 א 6 טמפ | 
Ps 124, 1 <3155 6% Hie | vs 4 frtdl (=5) || 6 trsp , | 7° fit dl, vet 
vb exc || Ps 125, I ° nonn MSS 3 3; trsp frt + post DIB! et] QWD; al 
iy et :n1p?, et ר in 2 || 2 6X Hie fit recte c 1 conjg | 3° dl? |°1 
prb c 6 J: | © 3MsS (6)z($) pq | 3 fra | 5 = frdl 



 ד
1 2 PSALMI 1011 | 

 תָלָעַמַה רישי 6
 :םיִמְלְְּכ ּוניִיָה ןנצ תָביִׁש-תֶא הָוהְי בִּׁשְּב
 הנ וננושְלּו ּוניִּפ קוחָש אָלְמִי זָא
 :הָלֲאםע תֹושעל הוהְי ליִּדְנַה םִיּוּנַב ּורָמאִי זא

 :םיִחַמְׂש ּוניִיָה ּונָמִע תֹוׂשְעַל הָוהְי ליִדְנַה
 :בֶנּגִּב םיִקיִפַאַּכ 'ּונָתוְבָש-תֶא הוהְי יהָבּושי

 ּורָצְקִי הָּנְרִּב הָעְמדְּב םיִעְרוַה
 ערנהִרְׁשִמ אָׂשע הכבול לה"

 :ויִתַמְלִא אָשנ הֵּנְרְב אָבַי-אֿב
 *המלשל תולעמה ריש 127

 %3 רינוב' ּולמע אןש תי הָנָביְדאְלו ההיא
 :רמוש דקָשו אוש ריִע-ִרֶמְשְיְדאְל הָוהְידםִא

 תֶבָש-יִרחֶאְמ םּוק יִמיִּכְשַמ םֶכָל אנש
 :אָנַש דייל ןָּתי ןֶּב םיֵבָצעַה םֶחָל יִלָכָא

 :ןָמּבַה יֵרְּפ רָכָש םיִנְּב הָיהְי תלחנ הַּגִהכי |
 :םיִרּעְגַה ינְּב ןַכ רֹוּבִנידִיְּב םִצַחְכי =

 םֶהַה ותָּפָשַאתֶא אלמ רֶׁשֹא ירָבנַה יֵרְׁשַאפ
 :רַעָשַּב םיִביואתֶא רָב ושבודאל |

 תולעגה ריִׁשי 8

 :יכְְדּב ךלהה | הֶוהְי אָרולְּכ יִרָשַא
 ְּדַל בוטְו ףירשא לכאת יִכ יִּפַּב עיניי
 ּךתיב יִתְּכְרַיְּב ּהּיִרְפ ןַפְנָּכיִּדִתְשֶא

 ְדנֲחְלְׁשְל ביֵבָס םיִתיַז יִלְתְשַּכ ךיִנְּ
 :הָוהְי אָרְו רֶבָנ ךִרְבְי ןֶבדיכ הגה
 :ףייח יִמָי לפ םֶלָשּוְרִי בּוִטְּב הָאְרּו ןוּיָצִמ הָנהְי ָךְכְרַבִי
 :לֵאָרְׂשִי-לע םולָׁ ךיִנְבְל םיִנָב"הֲאְרּוֿ

 תולעפה ריש: 9
 :לֵאָרְׂשִי אָנ-רַמאְו יֵרּועְנִמ יֶנּוֵרְרְצ תַּבַר
 יל ולָכידאל םג יֶרּועְּגִמ יִנּוָרְרְצ תֵּבַר

 ,Ps x26 1 | קזפ תיִבָש | 2 ₪ ו | 3 ₪ 41 | 4 * 1 ? בָש | < א ּונָתּובש 0
Hieםיִנוב | 2 6  gMSSקזמ ףשמ | שפ 127, 1 * >6 || ל-ל pּונֲתיִבַש | 6 ==  

wig) | > ₪4 crrp; prpsוֶיִדיל | 33 65 רַכָש | 5 * >6%55 | * ₪1 שבי 6 6*' |  
(cf @) || Ps 128, 2 <6 | 4 <6 116 3.ּוביִר  



 | 2 םילהת 132,4—129,3

 :םֶתֹונֲעַמְל ּוכיֹרֲאָה םיִשְרִח ּושְרַח יִּכְג- לע:
 :םיִעָשְר תוָבַע ץַצק קיִרצ הָוהְיּ
 :ןויצ יֵאְְש לכ רֹוָחֶא ּונְסִיְו ושב 5

 :יׁׂשֵבָייּףְלְׁש תַמְדקְׁשי יתֹוננ ריִצֲחּכ ּויָהי
 :רמַעְמ גְצִחְו רַצוק ֹופַכ אָלִמ אָלָׁש

 םָכיֵלֲא הָוהְיְתֶכְרּב םיִרְבְלֶהיּורְמָא אָ
 :הָוהְי םָשָּב םָכְתֶא ּונְכרַּ
 תולעמה ריִׁשי 0

 ְלוקְב הָעָמׁש ינֹרֲא* :הָיהְיְךיֶתאָרְק םיּקמֲעַמִמ
 :ינּנֲחַּת לוקל  תוָבָשק ףךיִנזָא הָנָיְהִּת
 :רְמֲעַי יִמ 'ינֲֹא יהָירָמְׁשִת תֹוגֹוע-םִא
 :אֵרוּת ןעמל | הָחיִלְסַה מעי
 וְָבְרלְו יִׁשְפַנ *הָתּוק הָוהְי יתיוק5

 :ירָקְבל םיִרְמְׁשי רָקּבל םיִרְמְׂשִמ יןנדאל יִשְפַנ :יִּתְלָחּוה
 :תּוְְפ מע הָּבְרהְו דָסַתַה הָוהְי"םעיִכ הָוהְילֶא לֵאָרְׂשִי לחי
 :ויָתֹונְוע לכמ לֵאָרְׂשִי-תֶא הָּרְפִי אּוהְו *
 דול תולעמה ריִׁשי 1

 ןגיע ּוָמָר"אָלְו יֵּבְל ּהָבָנ"אְל ו הָוהְ
 :יֵּגמִמ תֹוֲָלְפַנְבּו תֹקְּבויִּתכַלֲהאָלְו
 ילֲע לָמָּפַּכ מא לע לָמְנְּב יׁשְפֹג ייֵּתְמֿמודְויִתיִׁש אָכ"םֲא*
 :"יִשְפִנ :םֶלועדרעְו הָּתַעַמ  הָוהְיְלֶא לַאְרְשְו לחיי
 תולעַמַה רישי 2

 :ותונָעדלָּכ תֶא דֶוְדְל הָנהְירוְכְז

 | ובֶקעַי ריִבָאְל רַָנ .הָוהיְל עַּבָשַנ רָשאי
 :יָעּוצְי ׂשֶרֲע-לֲע הָלֲעֲא"סָא יִתיֵּב לֶהֲאְּב אבָא"םַא
 :הָמּונְּת יּפעְפַעְל יִניֵעְל תָנָׁש ןּתָא-םָאי

QbnJl— | 4 6 adxéva(s) (pro cxoivoug?) |םֶתֹונֲעַמְל  Ps 129,3KE 
 6 * nonn MSS נג | °° prbl ףלׁשַת םִדָקְׁש; ג ףלַח תַמְרְקָש | * קזט ₪ |
 Ps 130, 2 dl | 3°>1MS, $# || ° pl MSS mim | 4 68° 20 (אָרּוּת =)
 Nרֹוּת, N Hie ‘era, 1 Edרn; 1 41 || 51? יִתיּוְק | ל 1 קמ ¢ 644 ְּףָרָבְדְל; זק:

prb dl || 7 prps 7D‘ cf 6“! | 5הוהיל | ל-ל  mlt MSS6 669 | 6 *  
r >6MSS Hie || 2 * nonn MSS 6 nnn}; frt unum vb dl || °° dl? | °° 6z 

 . || 4 ml: MSS naז 6 ֹותָוְנע , | Ps 132יֵלֲע למְנִּת דע
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 :בָקעי ריבַאל תֹונְכְׁשִמ הוהְיל םֹוקָמ אֵצְמָא-רעפ
 :רַעְְיִדָשַּב ָהּונאָצְמ .הָתָרְפָאְב ָהּוָנֲעַמְׁש"הּגַה
 :יָלְגַר םנֲהל הוֲחּתְׁשִג ויָתֹונְּכְׁשַמְל הָאובְנ
 נע ןוָרַאו הָּתַא ְּךֲתָחּוִנְמַל הָוהְי הָמּוק*
 :ינּגרְיְיָריִסֲחְו :קֶרָצׁשּבְלי ְךְנהּי
 ְָחיִׁשְמ ןגְּפ בָשְּתִלא ִךָּרְבע ךֶוָד רּובעביי
 הֶנַמ בָּשְי"אְל ּתָמֲא | דֹוְָלוהְוהיײעּבְׁשניי

 :דָל"אַּסַכְל תיִׁשָא ָךְנֶמְב יֵרְפִמ
 םֶדֶמִלַא וז יֵתּדֲעָר יִתיְִּביְּיִנְב ּורְמָשְויַאיי

 :ְךֶלאַָכְל ּובָשָי דעיע םֶהיֵגְּב"םַג
 :ול בָשּומְל הנַא ןּיְצְּב הָוהְו רַחְבְיּכיי
 :ָהיִתּוא יִּכ בשא הפ דעדידע יָתָחּוְנְמיתאָזיצ
 :םֶחָל עיִּבָשַא ָהיִנּויִבָא ְרֶבַא ּדְרְּב ּהָדיציפ
 :ּונַגרְי ןגר ָהיִריסִחְו עשי שיִּבְלַא ָהיֶנַהְכְו +
 :יִחיִשְמְל רַנ יִּתְכַָע דוָדְל ןֶרַק חיִמְצִאיָשיז
 ור ץיִצָי ויִלָעְו תֶשְּב שיִּבְלא ויִבָיְוָאי
 דול תולעְמַה ריש
 :דחָידסג םיִחֶא תֶבָש םיִעָּנִהַמּו בוטדהמ הֵּנִה
 ןקה-לע ררי שארָה-לע\ בופה ןָמָשַּכי

 :ויָתּוּדִמ יפדלע דרש ןֶרַהאְקְ
 ןמצ יהרהדלע ריִׁש ןומְרָח-לֶמְ
 :םלּועָה"רע םיֹוַח הָבְרְּבַההתָא הָוהְי הִָצּוָש יֵּ

 תָלָעָמַה ריִשי
 הָוהְי יִדְבַעְְּכ - הָוהְיתֶא ּוכְרּבו הגה
 :'תָליִלַּב .יהָוהְיתיִבְּבי םיִדְמְֶה
 :הָוהְיתֶא ּוכְרְבּו שָדְק םֶכְדְיואְשי
 :ץֶרֶאְו םיִמָש השע ןִיַצִמ הָוהְי כרבי

6 pl MSS ב | 8 2Ch 6,4: qלְנוּת | g * 2Ch 6,41 wn | * קזט קזג6מו 
 םיִהְלֶא הוהי | זז pזמ צל + 6,4 20h 6,42ז בוטַב ּוחָמִׂשִי | זס  cf 16; 2Chןַּנַר
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  || 3 °° unum vb frt dl | Ps 134, 1°° 6 (6%דָרַָש ₪ 6MSS Hie & | 2 1 לכ
 . cf 135,2 | 6 Hie c 2 conig; ft vb excוניָהְלֶא תיֵּב תֹורצַחְּב



 1 1014 םילהת 136,5—135,1

 ו הי וללהי 5
 :הָוהְי ידָבע ללה הָוהְי םשתֶא ּולְלַה

 :םיק יב מש רמז . הוה בטיב / הידוללחי
 :ותְלְנְסְ לַארׂשי הי ול רַתָּב בקע

 1 :םיִהלֲא"לכִמ וניִנדַאּו הָוהְי לדני יִּתְעַדִי יִנֲא יִּב5
 = :תומהתדלֶכְו םיִמַיב ץֶראְבּו םִיִמשְּב הֶׂשָל הוהְ ץפֲח"רׁשֲא 5
 חּור-אַצומ הָשַע רַטָמל םיִקְרִּב ץֶרֶאָה הָצְקִמ םיִאְשְנ הלעמז

 :יָתֹורְצּואַמ | :הָמַהְּבידע םֶדִֶמ םִיָרְצִמ יֵרֹוכְּב הָּכִהָׁש
 :ויָדבע-לָכְבּו הֹעְרַפַּב םִיָרצִמ יִכֵכוּתְּב םיִתְפְמְו תתֹואוחַלָׁשִ
 :םיִמּוצע םיִכְלְמ ֹּרָהְו םיִּבַר םִיוג הָּכהַׁשיס
 ןָשְּבַה למ גועל ירֹמֲאָה ףְלַמ ו ןוחיסליי

 :ןַעַנְּ תוכְלַמִמ לבֶלּו

 :ומע לֶאְרְשִיְל הָלַחִנ הָלֲחנ םֶצְרַא ןַתָנויי
 :רְדְזרְדְל רכז הֶוהְי .םֶלועל ךֶמַש הָוהְי יי
 :םֶחְנְתִי וידבע-לעו | ומע הָוהְי ןיָדָיְדיִכ+
 :םֶדָא יִדָי הָשַעָמ בָהָזְו ףַסַּ םִיוגַה יבצע

 :ּואְרִי אלְ םַהָל םיניע .ּורְּבדי אָלְ םָהָל"הּפ
 :םֶהיִּפְּב ַּור-ׁשִיויִא ףא ּוניִזאָי אלו םֶהְל םִיַנָזֶא 7
 :םֶהְּב תַמּב-רַׁשַא לכ םָהיִׂשְע ויהי םָהּומְּב ה
 :הָנהְיתֶא ּוכְרַּב ןרהא תיִּב הָוהְיתֶא ּוכְרִּב לָאְרְשְי תיָבפ

 :הָוהייתֶא ּוכְרֶּב הוה יִאְְי הָוהייתֶא רָב לה תי
 םֶלָשּורְי ןכש ןֹויִצִמוהְוהי ורבי

 :ּהיּולְלה
 :ּוּבְסַח םֶלְעָל יִּכ בֹוטיִּכ הוהיִל ּוךוהי 6

 :ודסח םֶלּועְל יִּכ םיִהלֶאָה יהלאל ּודוֶה

 :וּדסַח םֶכּועְל יִּכ םיָנֹרֲאָה נדאל ּודוָה
 :וְסַח םָלּועֶל יִּכ חבל יתָֹלרָנ תִֹאָלְפִ השפל+
 :וְִסַח םֶלֹועְל יִּכ  הָנּובְתְּב םִימׁשַה הֵׂשעְל

Posts us Rs. א 
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 :ְְּסַח םֶלּועְל יִּכ םִימַה-לַע ץֶראָה עֶקרל*
 יס על כ יג םיֶוא השל
 :וְּסַח םֶלִעְל יִּכ .םויּב תֶלָשְמְמְל שָמָשָהתֶא
 ה םֶלֹועְל יִּכ .הָלְְקּב 'תוָלָשְמְָמְל יםיִבְכּכְו חֶרָיַהְדתֶא
 :וּדְסַח םֶלִעְל יִּכ םֶהיֵרֹוְכְבִּב םּורְצִמ הְּכַמְלי
 :וְּסַח םֶלעָל יִּכ .םֶכּותִמ לֵאָרְׂשִי אצקניי
 :וְסַח םֶלועָל יִּכ .הָיּוטְנ עֹורזַבּו הָקְזָח ביי
 יקח םֶלֹועְל יּכ םירזנל ףוָימִי רגלי
 :ֹוְדְסַח םָלּועְל יִּכ ֹוָכֹותְּב לֵאָרְׂשִי ריֵבֲעֲהְויצ
 סַח םלּועל יִּכ . יףּוסדםיִב וליחו הָעְרּפ רַעְְוי5

 :ּוּדְסַח .םלועל יִּכ רָּבְדַּמַּב ומע .ףילומל

 סח םלּעְ כ םיִלִּג יִכְלְמ הכַמְי
 :ודְסַח סלול יִּכ .םיִריִִא םיִכָלִמ גרָהיו י*
 :ודְסַח םֶלועְל יִּכ יִרֹמֲאָה ְּךָלַמ ןוחיסליפ
 :וְסַח םֶלּועָל יִּכ ןָשְּבַה ףלַמ גועל
 :ְִסַח םֶכֹועל יִּכ .הלַחְנְל םַצְִא ןָתְנְד
 :ודְסַח םֶועל יִּכ .ודבע לֶאְרָשִיְל הלחי
 :וִדְסַח םלְעָל יִּכ :ּונָל רַבְז ונְלְפשְּבָשי
 :ּוְסַח םֶלְעְל יִּכ . ּוניִרָצִמ ּונקְרְפִיַו+
 :ְֹּדְסַח םלועל - רְׁשְּבלכל םָחָל ןֵתֹני5

 :וְּסַח ל יִּכ םִיָמָשַה לאל דוק 6

 :ןיִצדתֶא ּונָרְכָזְּב ּוניֵכְּב-םנ ּונְבָשָי םש לבב ותֹורָהנ לעיי 7
 :ּוניִתורֶנּכ ּוניִלְּת ּהָכֹותְּב םיִבָרע-לַע*
 הָחְמִׂש 'ּוניֵלְלֹותְו ריִׁשיֵרְבְּד ּוניֵבּוׁש יּונוְלֵאְׁשֹוםָׁש יֵּ

 :ןיַצ רישמ ּונָל ּוריִש

 :רֶכַנ תָמְדַא לע  הָוהְיְדריִשתֶא ריִשְג ְךיַאי
 :יִניִמָי חַכָשִּת םֶלָשּוְָי ּךְחְּכֶשֶאדםָא
 יִכְרָּבְִא ON יָבָחְל ינושל קַּבְדָתַ*

 :יִתָחְמָש שאר לע םֶלָשּורְיתֶא הָלֲעֲא אָלְםָא

  fetל טופ תֶלָשְמַמְל | 15 ** 8 1, צו וליחְו | דד קזקפ םי1ג | גז | 1 5% 9
hemistich exc cf 135,11 ו Ps 137,1 6 + דוְדָל | 3 8 fn | ° prps וגיִלְלוש 
vel ּניִלְלוה | 5s 6 Hie nOWR; prps Wn. 
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 םֶלָשיִִי םוֶי תַא  םוֲא יְֵבִלו הוי רָכָז
 :ּהָּב דֹוִסִיַה רַע ּורֲעוּורֲע םיִרְמֲאָה
 ילֶלשיַש י יִרָשַא' "הֶדּודָשַה לָבָבדתּב
 :ונל ּתלַמְנְׁש ךלומנ-תֶא

 :עַלָסַה-לֶא ְולָלְקתֶא ץפָנְו וֵחאיִׁשיָרְׁשַאפ |
 וידוָדְלוי 8

 ְךֵרַמְוַא םיִהְלֶא דְנֶנ יָּבְל לכ ידדוא
 יִּךֶתְמַאְ-לַעְו" ךּרסַח"לע ּךַמָשתֶא הָרואְו ךְׁשְדָק לביה- לֶא הָוחַּתְשֶא

 יּדתְרמַא ּךֶמׁש-לכ-לע' ָתלנַהיִ
 הָנהְי :זע יִשְפַנְב יִנָבַהְרִ יִנְנעֶּתְו יִתאְרָק םּב
 .יִכְדְּב וריִשְיוי :ףיִפְדיִרְמִא ּועְמַׁש יִּכ ץֶרָאיִכְלמ"לְּכ היהְי ווי
 = קתְרָמִמַהֿבָנו הֶאְרִי לַפָׁשְו הָוהְי םֶר"יֹיְּכ> :הָנהְו דָבְּכ לודָנ כ

 :יעֶרי
 = יִנָעיִשותְו "ְףִדי חלשת יביא 'ףא לע" יִניִחִּת הָּרֶצ בֶרָקְּבוְּךלַא-סַאז

 = נימי
 :ףרָּת-לַא יד ישעמ םכֹועְלְךְדְסַח הָוהְי = ידע רֶמְגִי הוה
 רֹוָמְזִמ דָו ל ַחַצנמַכי 9

 :עֶדִּתַו יִנּתְרקַח הָוהְי
 :קֹוחָרִמ 'יִעְרְל הָּתְנּב יָמּוקְו יִּתְבַׁש תְעַדְי יהָּתַא*
 :הָּתנַּכְסַה יכָרְּדִלָבְו ָתיֶרֵז יִעְבַרְו יתְרֲא
 | :הָּכְכ תְעְרְי הָוהְי ןה יֶגֹושְלִּב הָלַמ ןיִא יִכי
 :הָכָּפַּכ ילע תַשַּתַו יִנָּתְרצ םֶדָקְו רֹוָחֶא'צ
 :הל לכּואדאל הָבְגשנ יִנָמִמ 'תַעַד יהיאְלפ5
 :חַרְבָא ּךיִנָּפִמ הָנֲאֹו ךחּרמ דלא הָנָאל

7 ftadl|8° ESE WT | °° trsp ante A et dl c? | Ps138,1°>A 
 86 6 nonn MSS et Vrs mim’ || 2 °° frt dl | °° crrp; 6 Hieא(8 | ל גמ5 =
= 3M Dְּףְתָרָמֲא ש !eקז מש; קצקצ ְּךיִמַׁש, ג! 41 ףמש ץ | 3 pמז rrp; 6 

roAuwphdeig ue; ‘A Hie dZ/atabis (a INV), S muliiplicast: (a N37) | 4 + 

dl|| 6°al? | ° pry?;l? DN cf Hi34,24, al D3) | 7 ** nonn MSS ,לע ףַא 
2MSS om 8; trsp ? 8ף ante Jp et dl ּףלַא םִא | * םסממ 1155 ףיִדי | 

8 pl MSS S$ yb; 4MSS S$ praem | | Ps 139, 2 * fit dl | ? nonn 
MSS יy7? || 5 = GAE Hie 3 6 4 conjg; 1 4 || 6 ° K הָיָאְלְּפ, 0 הָאיִלּפ | 
P] prb ND; 6S § yvooig .טסט 



PSALMI 1017 |ו 6  

éָָֿגִה לוָאְׁש הָעיִַאְו הָּתַא םֵׁש םִיַמָׁש קּסָא-ַא 
 | :םְי תיִרֲחֲאְּב הָנָכְׁשֶא רַחָׁשיֿפְנכ אָׂשֲא
 ְדְניִמְי יֵנֹוֲחאְתְו יֵנֲחְנַת ָךְדָי םֶׁש-סַגִ
 :יִנדַעּב ירֹוָא הָליְַו יינְפּוׁשְי ךׁשֲחְרַא רַמאָויי
 :יהָרואְּכ הָכיֵׁשֲחַּכי ריִאְי םּויּכ הָלְילְו ָךְּממ ּךיִשֶחְודאְל ףָשח"םּניי

 :ימא ןָטְבְּב יִנָּכְסִת .יִמיְלכ תיְנְק הָּתַאיִכי
 ישע םיִאְלְּפִנ "יִתְיִלְפַג תואְרְג יכ לע ואיי

 :'ִדֶאְמ תערי יֵׁשְפַנו
 תּיּתְחַתְב יְִּמְקְר רֶתְפַּב יִתיִשְָעְהירָשַא  ָךּמַס יִמָצָע דַחְכַנאָלי

 :'ץֶרָא] = ּובְתָפִ םֶלָּכ ףרֶפסלעו יגיע ּואְרו מל
 :'םֶהְּב דָחֶא "אָלְו ּורָצָי 'םיִמָ

 :םֶהיִשאְר ּומָצָפ המ לֶא יער ּורְקִַדהַמ יֵלְו
 :ּךִמע יִרועָו יתציקַה ברי לוָחְמ םֶרֶפְסֶאי
 :יֶּגָמ 'ּורּוס םיִמָל "ישְנַאְו עָשְרהוֶלֶא לָטְקִּתִיַאיִ
 :ְיָרְע אוָׁשִל 'אּושְנ הממ 'ִּורְמְי רשאי

 :טָטיקְתֶא 'ָּךימְמוקְתְבּו אָנְׂשֲאויִהָוהְי ְףֵאָנשִמזאוָלַהי
 :יל ּויָה םיִבָיִאְל םיִתאָנָש הָאְנַש תיִלְכַתִי
 :יפעְרַש עדו יִגָּנְחְב :יִבְבְל עדו לא יִנָרְקְח
 :'םלוע ּךָרָרְּב יִנחְנּו יִּב יבָצעיְךְרּדםַא הָארו=צ
 :דִוָדְל רומָזִמ חַצנמלי 140

 :יִנרְצְנִת םיִסְמַח שיִאמ עָר םָדֶאְמ הָהְי יִנצְלַח: = =
 :תוָמָחְלִמ ּורְּגְי םוילֶּכ בֶכְּב תָעְר ּוְבְשַח רשאי
 :הָלָמ ּומיֵתָפְׂש תַחַּת בּושכע תָמָח שחָנמְּכ םֶנושל ּונְנָש
 יִנרְצְנִּת םיָפָמֲח ׁשיִאַמ עֶׁשְר דימו הָוהְי יִנָרְמְש

 יל חַּפוםיִאַגונְממפ :יֵמְעְּפ תֹוָחְל ּובָשָח רֶשַא
 9 68 יִפָנְכ | זס ₪  יִנָחְקִת | זז * קזל | יִנָּכּושְי || * קזקפ רגְסִי | 12 = pזל |
 dl | 14 55 412 | ל 6 116 (6)5 תיִלָפְנ | =< | ? זָאַמ תעַדְי | 15 * קת רֶׁשֵאַּכ | |

  | > 06 25S 1], 1cיִמָידלָּב | * 1 ? םֶרָט ₪ 6 6 ּובְתַּכִי ?1 * 16 | ?61 <
 Vrs K || % 32155 םֶהָמ | זַפ * 65 116 > ] | * קזפ 1 6 6115 ּורָס ש6] ּורְסָי |

 מ p גאי; ת 68 | < pl 155 יִּנָמַמ | 20 * 09% 1 1155 ףורמאי ; םזס 1 6 ₪' ףורמי
P 2MSS NW) frt recte; prps ואָשַנ; 6155 אושנ | © crrp; nonn MSS | 

 |  255'קֵתָמְבּו;  a1 | "1 c 45ךידע (ךיָדֲע ו ְּףיִדע); קז מש || 2ז * זמ
‘pnpi | 24° dl? |? nonn MSS 2YY; 6 éavouiat, Hie dolus, §S mendaciun, 
 .: טפס  || Ps 140, 3 prps 37). | 5הָבְקִע | < 115 רושימ ? |

Piblia. 65 



 108 םילהת 141,10—140,7

 .ּגהְלָס יֶלּותָש םיִשְקְמ לגְעמ"דִיְל 'תָׁשְר ּוׂשְרָּפ יםיִלְבֲחְו
 :יִנּונְחִת לוק הָוהְי הָניְנַאה הָּתֶא יִלֲא הָוהיִל יִּתְרָמאד
 - יָת זע יָא הנה
 ן קַפָתְלַא 'ּומָמז עָשְר יייואמ הָוהְי ןֶתַתְלא
 | :ומופכי ומיִתָפָש למע "יִּבסְמ ישאְריי :"הָלֶס מורי
 | .ּומּוקְיַּב 'תורמהְמּב לפי יׁשֲאְּב םיִלָמְג םֶהיִלע מימיו
 -יתֶפִחְרַמְל ונרּוצי עָר יסֲמֲח-שיִא ץֶרֲאַֿב וביל ןושל שיאו

 :'םיִניִבָא טַּפָשִמ יִנָע ןיד הָוהְי הָׂשעייְּכ יִתְעַדְ
 :ְינְּפ-תֶא םיִרָשְו ּובָשִי ךְמֶשל ווי םיקידצ ְךַאיי

 דָוְדְל רומָזִמי 1

 ְקיאְרְקְּב 'ילוק הָנינֲאַה יל "הָשּוַח יִתאְרְק הָוהְי
 :בֶרָעתַחְנִמ יפּכ תֶאָשִמ ְּךיִנָפְל תֶרֹטְק יִתָּלפְּת ןוָּכת
 :יתַפְׂש לּ-לֲע * הָּרצַנ יֵפְל יהָרַמַׁש הָוהְי הָתיִׁשצ
 עשרבו תוכל ללּועְתַהל עֶר ירבדל | יבלטַתלא
 :"םַהיִמַעְנַמְּב םֶחְלאלַבּ יל םישיא'תֶא

 ישאר ייְיילַא יׁשאָר ןמׁש ניכוי ידָסָחקיצ יֵנמלֲהי
 :'םָהיִתֹועְרְּב יֵתָלִפְתּו דודי

 :ּומֲעְנ יִּכ יֹלָמֲא ּועְמָׁשְו םֶהיִטְּפֶש עלָסדידיב ּוטְמָשַג<
 :לֹואְׁש יפְל "ּונימְצע ּוָרְזְפנ ץֶרֶאְּב עקבו "חלפ יוִמְכז
 :יִשְפַנ ךעְּתִלַא יִתיִסָח הָבְּב יניע ינדַא היי ְּחֶלֲא יִּכ5
 :ןֶוֶא ילַעָפ 'תושקמּו יל ושקָי יחפ יִדיִמ יֵנְֹמׁשי
 | :רובָעָאדדַע יִפְנָא 'דחי םיִעָשְר יויָרַמְכַמְב ולפי

recte; trsp , | 7 dlc 3 || g * Var®םיִלָבָנּו | * 6 --יִלְגַרְל ₪  s0 6 * קצק 
un roreרָשֶא | 5 6  uov || ? 6z ibn]; 1? bpp6 6ח6 ד% 0  IND, 

prb trsp: | ro°ftlו טעו | ? ּומיִרָי לַא | 5 >6% %%; 1 ? יִלָע 6+ 6:  
°K6 00 ו 0000, 1116 00/2/0677/% 607 ||  crrp;םָשאר || * כעס  = 

 | ומסכי ס ֹומיֵפַכְי; קצק ֹומָּלַכְי, ג ומָסוכ יהי | זז * א ּוטיִמַי 0 טמפ וטומי |
 prb np] cf  11,6 | ל-ל 1 כצט 6 6 1116 שֶא יִלַחָּג | < 6 110 'פּתַ פס , | 5 5

cf &AAog: éorevguévwc [| r2°1 c 6 Hie SDH]; frta eto trsp || ° prpsתורוהמב  

 תַחָּפ ֹומְל | 13 1cQ et pl MSS ‘Ay: | ? prb vb exc Ps* ז4ז, 16 הָביִׁשְקַה |
prpsל 6 ינּנֲחַּת לוק | 314 הָרָמַש | 1 הָרְצְנ | 4 5 6 66 0% ל  

mlt MSS NJ) | © crrp |תאָגָש || < 2155 םהימיענמב | 5 *> | 8 עֶׁשְר || ©  
GMSS3 x& dora68 חַלָּפ | = 6 עקבי עקבי |  » | vs 6 crrp | 7 * rrp 

 | ממ  | 9° prps DIND, cf $ jactatorum | “lc 6םיָהְלֶא 6 | 8 pc MSSטדשצ =

IO * sic 6 Hie; $ םֶהיִרֹמְבַמְּב |? 6 kara uévag iui; > Hie 58 c a conjg. 



142,1—143,10 PSALMI 

 :הָלפְת הָרֲעִּמב ֹותֹויָהְּב ךֶנרָל ליִּכְשִמי 8
 :ןְגתִתֶא הָוהְילֶא ילוק קַעְזֶא הָנהְילֶא יִלוקי
 :דיִגַא וינָפִל יִתְרֶצ = יָחיִׂש ויָנָפִל ְךּפׁשֲא
 יִתְביִתְנ ְתְערְי הָּתַאְו יִחּורי יִלָע ףַּטַעְתַהְּב

 :יל חּפ ּוָנְמָמ ךְלהַא ּוזחראְּב
 ריִּכַפ יָלְיִאְו האְרּווְויִמְי טיבה

 :יׁשְפנְל שרוח ןיִא יִנָמִמ םֹוָנָמ דבֶא
 יָפְחַמ הָּתַא "יִּתְרַמָא הוי ְּףיֶלֲא יִּתְקַעו

 = ?םיּחָה ץֶרָאְּב יקלֶח
 דָאִמ יִתָֹלד"יְּכ יִתָנְר"לָאוהָביֵׁשְקַהז

 :יִנָמִמ ְּצְמֲא יִּכ .יִפְדְרַמ יִנְליצַה
 ףמׁש-תֶא תֹוָדּוהְל שפני רָנְסִמִמ הָאיצוה*
 :יִלָע למנת יִּכ םיקידצ ּורָּתְכִי יב

 :ףתקדצב | דול רומְזִמי 143
 נו- יִנָנִע ְּךִתְנִמַאְּב ינּונֲחַּת-לַא הָניִואַה  יִּתלִפִּת עמש הֹוהְי |

 יחלּכ הק ל יִּכ ְךָּדְבע-תֶא טֶּפָשַמְב ל

 :סלע ית וש םַמּוּתְׁשִי יָכֹותְּב יָחּור 0 עת
 :חחושא יָד יהָשעַמּב ₪ כ יִתיִגָה םֶדָקְמו 'םיִמָי יתר
 ב דל הָפיע"ץֶראְּכ יִׁשְפ ְךיָלֶא ירי יִּתְשַרּפ"
 יחור הָתָלְּכי הָוהְיויֵנֵנע רה

 :רוב יִדְְוְדָע יּתְלַשְמְנְ יִּמִמ נפ רֵּתסַּת"לַ
 יִּתחַמּבָךְב"יְּכ = דסי רקּבב יִנָעיִמְשַהי

 :ישפנ יִתאָשְנ ךילאְדיכ קא ּוז-ךֶרִה ינעידוה
 :יתפכ ףילא הָוהְיויבְיְאִמ יִנָליִצַה
 יָהולֶא הָתַאיּכ .ףֶנּוצְר תשע יִנָדְמַלי
 :רושימ ץֶרָפְּב .יִנָחְנַת הָבּוט חור

 יִתביִתַנ | 5 כופ 1 האָרְו; גו לאמש | 6 * + 41 | * ₪ צפ 68 4 ,142 6

exc || 8prps יִכ | Ps 143, 1 3 ְֶרֶמַאְּב | 2 5 אֵבָּת | 3% a44 e Thr 362] 
5s ° $ Nin | ? nonn MSS Vrs 7B || nonn (155 6 116 יִשָעַמְּב || 6 pl 
MSS אב‘ | 72MSS כ'+$ | g IMS nחָסִי, Hie protectus sum = NOI; 

 . = 3תַרֹאָּב, קc ְךֶרָדְּב  MSSיִתיִוק, יִּפְסַנ | זס תסתמ  veקזקפ *יִתְיָכָס, יִתיִּכח
 מ

5 5 



 םילהת 144,15—143,11

 .ּגיִשְפַנ הָרֶצַמ איִצות ו 'ַתְקַרצְּב יַניַחִּת 'הָוהְי ָךְמַׁש-ןעֶמְליי
 יִשְפַנ יִרְרְצדלְּכ תְדבאְו . יביא תיִמָעִת ףְּסַחְבְיי

 :דְבַע יגַא יּכ
 ו דוְדְלי 4

 ירּוצ והיה ְּךּוָרְּב
 :הָמָחְלִמַל יִתועְּבְצִא :בָרְל ידָי דמלְמה
 ייל יִטְלַּפָמְו יבַנְשִמ לתְרוצְמּו ייִּדְסַחְי

 :"יִתְחַת "יִּמַע 'ִדָדרָה יִתיִסֶח וָבּ יִּנְגָמ
 :ּוהבשחתו שונָא-ןִב והעְדּתו םֶדָאדהַמ הוה

 :רבוע לצָּכ וימי  הָמָּ לָּבָהְל םֶרָא
 :ּונָשַעָיְו םיִרָחְּב עַּג דָרַתְו ךיִמְשטה הָוהי5
 :םמָהְתּו ףיעח חלש םָציִפְתּו קָרֶּב קרב
 יִנֶּב דימ* םִיְּבַר םִיַמִמ 'יִנָליִצַהְו יִנָצַפ םוָרָּמִמ "ידי חלש

 רג  :רקש ןיפו םןימיל אורד היפ ראי
 :ָּךְל-הַרְֶמזא רושָע לָבְְּב ל הָריִשֶא שִדָח ריש םיִהְלֲא
 ידלבע דִוָּדתֶא הָצוּפַה םיִכְלְמִל הָעּושְּת ןֶתּּנַהְי

 רֶכנ"יַנְּב ךימ יֵנְליִעַהְו יִנָאָּפִי :"הָעְר בֶרָחִמ
 :רָקָׁש ןיָמְי םָניִמיִו אָוָשירְּבִד םָהיִּפ רשא

 'םֶהיִרועְנִּב םיִּדְגִמ םיִעָטְַּכו 'ּוניִנְּב רָׁשֲא יי
 :לָכִיַה תיִנְבַּת תובָטְחְמ תיְָזְכ 'ּוניֵתֹונְּב

 ןעלָא ןֿומ םיָקיַפְמ םיִאָלָמ "ּונְנָזְמי
 ּוניִתְצּוחְּב תּובְּבְרַמ תופילאמ "וננואצ

 | ּוניִתֹבְְרּב הָחְוצ ןיַאְו 'תאָצוי ןיִאְו ץֶרפ ןיא םִלּבְסִמ ניפולאי+
 :יָהלֲא הָיהְיַׁש םָעָה יֵרְׁשֲא ול הָכָּכׁש םָעָה יִרָשאיי

 זז * 8 61 || * 6 6 יִניַחְת ,conjg; dl? | Ps 144, 2° prps DN ‘עֶלס, יֵקְוֲח |
bb cf 18,3; ‘7 >4MSS || * VarS ,דֵדֹרָה 1M ;הָדֹורָה cf 1848 || $1 c compl 

 | תַחְתָּיו  א יִּתְחִּת  velתַתִתִּ’ 6) 1848 | ° pc MSS iג 1116 86 םימע 55 =
3 nonn MSS 5 ןבו | ף 21155 6%5936 םיָמָש cf 18,10 | 7 * pl MSS Vrs 

 | דרי | b-b dl frt unum ץכ ץ6| 1 יִנָשמַה ₪ 1817 | 5 8% 68 611 | 8 1

 < ₪ זז | זס * 115 3755 ףדבע | * פק + 6 6 || 12 5 כז 61 || * 63% םֶחְיִנְּב |
 5 קזק5 םֶתְגּורַעְּב | 5 pc MSS c 6335 םֶהיֵתֹונְּב | 13 3 68%%5 םֶהִי--

 ||  68%95 ut supra | 14 * 6S“3° ut supraסזקפ ונינוזמ | ל 1 וננאצ; .

Re ft crrp. 
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I45,1—1462 PSALMI roa 

 דול הָּלִהְתִי 15
 :דַעְו םֶלועְל ףְמש הכְרְבאו למה יִהולא ךְמַמרִא ₪
 :דַעְו םֶלוַעָל ּךִמַש הָלְלַהְאְו ךְכְרֶבִא םּוְילֶכְּב< (ב)

 :רקח ןיא ותַלְדַנְלְ דִאְמ לֶלֶהְמּו הוה לו (ג
 :ּדיִגי ְךיִתֹרּובְגּו ךישעמ חֵּבְׁשִי רודל רוב+ ד)
 , 'הָחיִשֶא ְךיִתֹאְלְּפִנ ייֵרְבדְו יִדָדֹוה דֹּוְבְּכ רדַה5 ₪

 הָנרְפסַא יתנו ּורָמאְְּיֵתֹואְְג זע 0
 נרי יֵתְתְקרצְו .ּועיִּבְ ָךְבּוטיבר רב ₪
 :דָסָתליִדְנּו םיפא ףְרֶא  הָנהְי ּוחְרְו ןָּנַח ₪
 :ויָשְעְמְלְּכלע ויָמְחרְו לָּפַל הָוהְיבוטִי ₪
 :הָכּוכְרְבַי יִדיִסִחְו ְּיֵשעַמלְּכ הוהְי ְּךּוָדיי> 0
 :ּורָּבַדי ָךְתַרּובְנּו ּורָמאי ָּדְתּוכְלַמ דֹובַּכז ס)
 : והפלפ רַדַה דֹובְכּו 'ויָתרּוְבְ יםָרֲאָה יִנָבל" ןעירוהְלי )ל(

 " :סוקוסכהדלכל תו: יפה הָוהְי ו סמ (ס)

 :וַּב םֶלְכמתֶא םָהְָןִתוְנ הָתְְו .ורבשי לא ליי ש)
₪ éֿןוָצְר יחדלֶָכְל עיֶּבְשִמּו יִּדָרְֹיתֶא ַחתֹוּפי: 
 :ויָשַעְמילֶכֶּב דיִסָחְו ויכְרְּדלֶכְּב הָוהְי קיָנצז ₪
 :תָמֲאָב ּוהֲאָרְקִי רשא לָכְל ויָארק"לָכְל הָוהְי בֵחָקצ ס

 :םעישויו עמש םֶתָעְושתֶאְו .הָשְַי ויִאְרְיְרוַצְִיי
 :דיִמָשִי םיִעָשְרֶהילָּכ תֶַאְו .ויִבָחֶאְדלּכתֶא הֶוהְי" רמושי ₪)
 וׁשְדְק םֵׁש רׂשָב"לּכ ֵּרְביִו יִּפ"רָּבדְי הוהְי תלַהְּתיי (ה)

 :ידֲעָו םֶֹועְל
 הי"נללהו 6

 :הָוהְי-תֶא יִשְפַנ יִלְלַה
 :יִדועַּב יהלאְל הָרָמִזַא יִּיַחְּב הוה הָלְלַהַאְי

 עפ 145, 1 5 ₪ | 5 **1 ?ףֶרָבַה דּובָּכ | * \ 6 6 ּורָבדִי | < 6 וחש 18[ |
 6 א ְךיִתֹולְדְגּו ו ְּףיִתֹולֹדְנּ, 0 וז גז55 6036 ףַתְלדְּו | 7 *1 6 6 בר ברן <
 ל ע 11% ףֶתְקְדַצְו | 8 א לודנּו, 0 דלֶדְגּו | 9 6 ד0% טחסג(טסטטוצ (= לָּבְל קז <

 לָּכְלַכְמְלְ | זז 116 ףֶתרּובנו | 2 3-1 ? םֶדָשָל | * 63 ףֶתְרּובְג 116 ַתרּובָנ |
 5 6 116 3 ךֶתּוְלַמ | 13 5 6 1215 6 116 3 ריִסָחְ רבב הוהי ןָמָאָנְ(ג) |

 ויִשַעַמִיִלָכְּב | 15/61 6 6 61 גס, | 16 * 16 6 ָּתַא | * וו 1155 8
add; nonnהוהי || 2: ==  vel9 2 91 תֶא | 20 ** 61 תֶא  | f dlידי | 18  

cf 115,18.הָיּולְלַה םֶלּוע דִעְו הָּתְעַמ הי ּךִרֶבְנ ּונְחַנֲא  + M5 



 12 םילהת 147,15—146,3

 ; = :הָעּוׁשִת ל ןיִאָש וםָָאְְבְּ םיִביִדְנְב ּוֵחְטְבִּת-לַאנ
 / .ּויִתנְּתֶשָע ּוְדְבַא אּוּהַה םִוִיַּ' ֹותָמְדֲאְל בֵׁשֵי וחּור אֵצָּתיּ
 :ויָהלֲא הָוהְי"לַע ּורָבָש ורֶזְעְּ בקע לאש יִרשא 5
 םָּירְׁשלְכיתֶאְ םִיַהתֶא ץֶראְו סמי השעי

 = :םירוסא ריִתמ תוהו םיִבעְרל םֶחָל ןתנ
 םיִפּופְּכ ףקז הָוהְי - םירוע ַחַפוהָנהְי
 םירגדתֶא רַמַשוהוהיפ :םיקידצ בָהא הוה

 :תּועְו םיִעָשְר ךרדְו דָועְו הָנֶמְלַאְו םֹוֲתָ
 רָנ רֶלָל ןויצ ךיִקלֶא םֶלּעְליהְוהְי למי

 :ּהָידּולְלְה
 ו הי ּולְלַהי 7

 :הָלְהְת "הָואָנ םיִעָנְיִּ ניִהלֲאי להְרַמַז בוטדיִּכ

 :סכְי לֶאְרְִי יִחְדְנ .הָוהְיםׁשרְי הגובי
 :םֶתובְצַעְל שָּבַחְמּו בל יִדּובְׁשִל אפורה

 :אָרְקְי תֹומַׁש םְכְל םיִבְכֹוְִל רָּפְסִמ הָגֹומ
 :רֶפְסִמ ןיא ותָנּובְתְל ַהָּ"בַרְו ּוניגֹודא לדג
 :ץֶרָאדידֲע םיִעְׁשְר ליִּפְׁשִמ | הָוהְי םִנָנֲע ךֵהֹועְמ*
 :רונַכְב ּוניִהלאָל ּורָמִז הָדֹותְּב הָוהִל ּונֲעי
 רַטָמ ץֶרָאָל ןיִכּמַה םיִָעּבוםיבְש הָּסַכְמַה *

 | :ּואָרְקְי רֶׁשֲא ברע גבל הָמְחל הָמֵהָבל וי
 | :הֶצְרִי שיִאָה יקושְבדאְל ץֵּפֲחְי ָסַה תַרּובְנְב אליס
 | :וְּסַחְל םיִלָחִיִמַההתֶא ויִאְרְיתֶא הָוהְי הצור!

 :ןויצ ףיהלֶא ללה הָוהי-תֶא םלָשּורְי יחָּבַשיו

 :ךּבְרְקְּב ךיִגְב נב ירש יִתיִרָּב קזח-יקי
 :ךעיִּבָשְנ םיִטַח בֶלֲח .םוקָש ךקּובָנ-םֶשַה +
 בר ץירי הנהמ"רע .ץרַא ֹותַרְמַא חלשה יפ

 6 146, 4 ** 1166 2,63 יִּכ | ל* 1416 ּודְבָאְו ; 6 Hie $+7לָכ|| זס <63|
Ps 147, 1° G+ aiveite TOv kUpiov = הָּולְלַה | | b prps 3B | = 6 ry 660 

aecזמ תpמ = הָואָנ ּוניַהְלאַלל | 8 6+םֶרָאָה תַדֹבֲעַל בֶׂשֲע; eiגע ףלטעפ 
Hie $S novum ps inchoant.ללה; 6  + Hie]%6/  51 6א6 || 12 6  > 



147,16—149,5 PSALMI 

 :רנפי רַפֲאְּכ רופפ רַמָצַּכ גָלַׁש ןֵתֹּנַהיפ
 :ידמעי ימי ּותָרָק יגָפל םיִּתַפְכ חרק ךיִלָשַמי
 :םִיָמולנ וחור בֵׁשי םַסָמִיְו וָרָבָּר חַלֶשָיי

 :לֶאְְִיְל יְִּפָשִמ יקח  בקעיל ודיג
 םּועְדידִלַּב םיִטָּפְׁשִמּו יֹוֹגלָבְלוָוַכ הֶׂשֲע אל

 :הָיולְלַה
 וּהי וללהי 8

 :םיִמֹורּמַּב ּוהּולְלַה םיִמְשַהְהְִמ הָוהְיד תֶא ּולְלַה
 :ואָבְצְִלְּ ּוהּולְלַה ויבָאְלַמדלָּ הּולְלַה
 :רוא בכול והּוללה ַחַרְיְו שָמש והּוללה
 :םימשה לעמורשא םִיַּמַהְו םיַמׁשַה ימש הּולְלַה
 :ּואָרְבְנְו הָּוצ אּוָה יִּכ הָוהִי םֵׁשתֶא ּולְלַהְי

 :רֹוכעי אָלְו ןתָנ"קח םָכּועְל דַעָל םֶדיִמַעַיַו
 :תֹומהְּת"לָכְו םיִגיִנַּת ץֶרָאָהְִמ הָוהְי תֶא ּולְלהז
 :ורְבְד הָשְע הָרְעִס חּור רוְטיקְו גְלָש דֶרְבּו שָא*
 | :םיִזְראלֶכְו יִרָּפ ץע  תוָעְבּגלָכְו םיִרָהָה
 :ףָנָכ רּפְצְו שָמְר  הָמַהְּבילָכְו הָיחַהי
 :ץֶרֶא יֵמְפְׂש-לֶבְו םיִרָׂש | םיִמֲאְל"לָכְו ץֶרָא"יַכָלַמיי
 :םיִרֲעְנ-םע םינקֹז תֹולּותְב-םגְו םיִרּוחַּבי*

 וָּדַכְל ומָש בָגָשְנִדיִּכ הָוהְי םׁש"תֶא ללה
 ומעְלְוְרָק יםָריַוו4צ :םִימְשְו ץֶרֶאדלַע ודוה
 לברק םע לֵאָרְׂשִי יִנְבְ ויִדיִסָחדלָכ הָלְהִּת

 :'הָירללה
 ו הָי ּולְלַהי 9

 :םיִדיִסָח לֶהְקּב ותָלַהְּת שֶדֶח ריש הָוהְיְל ּוריִש
 :םֶכְלמְב ּולְיגְי ןויִציִנְּב ריִשַעְּב לֵאָרְׂשִי חָמְׂשִי
 :ולּורָמִזְי רֹוֹנכְו ףִתְּב לּחְמְב וָמְש לִי
 :הָעּוׁשיְּב םיִוְנע רַאָפְי .וָּמַעְּב הָוהְי הָצוריִכ
 :םֶתּובּכְׁשִמ"לַע ּוננַרְי דוָבָכְּב םיָריִסֲח ְּלְעַי

 ז7 ** קעפ ּודמַעָי םִיַמ (גמס | ֹותָרָקְל) | :0 א ֹורְבְּד, 0 8 ויָרָבְד | 20 1 6
 636 םעְרי | 5 148, ד > 116 3 | 2 א ואָבְצ, 0 Vrs ויִאָבְצ | 6 ₪ | ּורבעָ
 vel passiv || 14 * 68 םריְו | " זן וָברְק | * >63 | עפ 1489, 1 > 16 3



 םילהת 1-6

 :טדְיּב תיַפיִפ בֶרָחְו םֶנֹורנְּב לֵא תֹוָמְמר"
 :םיִמָאְלִּב תּוחַכּות םִיֹונַּב הָמָקָג תֹוׂשֲעַל

 :לָזרב יֵלְבַכְּב םֶהיֵדְּגכַנו םיִקְּב םָהיֵבְלִמ רֶסֶאְל
 ויְדִמֲת"לְבְל אּוה רָדָה בּותְּכ טפְׁשִמויםָהְּב תֹוׂשֲעל

 :יהייולְלַה
 ו "חי ּולְלַהי 0

 :ֹוְזְע ַעיִקְרּב והוללה יו
 ולד יֵבֹרַּכ והוללה ױיֵתֹרּובְנִב הללַה
 :רוָנְכְו לֵבנְּב והוללמ רפוש עקַתְּב והוללה :
 :בַגָעְו םיִּנָמָּב ּוהּולְלֶה לֹוָחָמּו ףֵתְב ּוהוָלְלַהי

 :הָעּורְת לצלב והוללה עַמׁש"יִלצלצְּב והּוללה
 הי לֶלַהְ הָמָשְּנַה 6

 תוטל
g = frtdl | ל <6 Hie $s | Ps r5o, 1° >3MSS Hie $ | ° Hie S © | 

 | . | 6 > Hie 8ותָרּובְּנִּב | * לא55 8 בֹרָּב 3* 2
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 / :ילַאְרׂשִי ְךֶלַמי רֶנֶדְוְב הָמלָש יֵלָׁשַמי 1
 + :הָנִב יֵרָמֲא ןיִבָהְל .רָפּומּו הָמְכָח תַעַדְל |
 ו :;םירשמו טַפְׁשִמּ קָרֵצ לָּבָשַה רַסּומ תחל

 5 יאוהמזמו תב רענֿל | הָמרע םיאָתְפִל תתְלי
 :הָנָקִי תָלִָּחַּת ןובָנְו חֵקָל ףָסיְו םֶכָח עֶמְׁשִי
 :םֶתדיִחְו םיִמָכַח יִרְבִּד הָציִלְמּו לָשְמ ןיִבָהְל

 פ ּוזָּב םיִליִוֲא רָסּומֹו הָמְכָח תַעָּב תישאר הָוהְי תֶאְרִי
 :ּךֶמִא תָרות שטת-לַאו בָא רָקּומ יֵנְּב עֶמְׁשי

 :ךיִתרגרנל םיִקָנעו ּךָשארל טה ןח תילי
 *רָמאידםַא '' :יאַבּת-לַאי םיִאַטַח ופי יָנְּבס

 :םָנִח יִקְנְל 'הָנְּפִצִנ יֹםָרְל הָבְרֶאְג ּונְתִא הכל
 :רוב יִדְרוְיְּכ םיִמיִמְתּ םייַח לואְשְּב םֶעְלְבְי
 :ללָש ניב אָלָמְנ אָצְמָנ רק והלב

 :ּונְלְבְל הָיָהְי דָחֶא סי ּונְכּתְּב ליִּפַת ּףְלֶרוניי
 :'םֶתְביִתְּנִמ ְךֶלְנַר ענָמ םָּתֲא ְּרדְּב לתל ייִנָּבי

 :יםָדְּדַּפְשְל ּורֲהַמיַו ּוצּוְרָי עֶרָל םֶהיֵלְגַר יִּכי<
 :ףֶנָּכ ילַעַבלָּכ יניב 'ִתָשְרִה יהָרֹזְמ םֶּנֶחד יב

( 

, A 

he 

Multi loci huius libri in $ secundum G et in € secundum S$ translati 

vel redacti sunt | Cp r, 1 ™°1?c6"3 2p “WN (sed cf Qoh 1,1); 
 רָסּומ  Sap Sal 8,8 = ?) 3"'י לע 'מ | 3 133: 6 0 \0ץשצ **2155

 =)  prb dl m cs;אַל"ת pc MSS N()Qהבאתדלא,  ca Ad 6'הו | זס
 רמאָל ל 66 6 | ל | םֶתְלְו  v 15?) || rr * nonn vb exc, exempli gr'א 'ב 'ת-לַא

© cf 1,18; w 1008; 567; צץ6] 1? ומ his 4 loc form a DY ixsidiar: || 14 prps 

DD cfy 165 | 15 * 61 6 6 | ל 16 4)+ 7 66660 MSS Vrs DA()'ָמִנ | 
 תה 315; >658ג (6%א < נא ב = 4)) | ז7 * 1 הָרּוזִמ ;59/7 65] =5" 16

 ג רזמ 2/0 | * 41 ה || < 44155 64 יִלַעְּב
Biblia. 66 



 ילשמ 28—1,18

 :םֶתֹׂשְפנְל 'ּנְפצִי .ּובְרָאְי 'סָמָדְל םֵהְוי*
 פ חי 'ויִלְעְּב שָפָבתֶא עַָּב עְַּבלָּכ 'תֹוחְרָא ןּכיפ

 ]ו . :הֶלוק ןֶתִּת תֹובחְרָּב 'הָּנְרִת 'ץּוחַּב תֹומְכָח

 :ירמאת ָהיָרָמַא ריֵעְּב םיִרָעְׁש יָחְתְּפְּב אָרְקִת "תּויִמְה שאְרֶבִיי
 'םָהְל ּודְמָח ןוצָל םיִצָלְו יִתָפ יּובֲהֲאְּת םִיָתְּפויֵתְמידַע=י

 יִּתֹמכּותְל ּובּוׁשְּתיג :'תעֶדואָנְׂשִי םיִליִסְכּו

 םָכְתֶא יָרְבְד הָעיִדֹוא יָחּור םָכָל הָעיְּבַא הָּגַה
 :בישקמ ןיִאָו יִלָי יִתיִטְנ ּונָאָמְּתַ יִתאָרק ןעני

 :םָתיִבֲא אל יִּתְחַכֹוְתְי יִתְצע"לְכ ּועְרְפּתו5
 | :םֶכְּדִחַפ אָבְּ געְלֶא קֲתְׂשֶא םֶכְדיִאְּב יִנֲא- םע5
 .הָרצ םָכיֵלֹע אֹבְּבי הָתֲאָי הפּוסְּכ םֶכְדיִאו םֶכְדְחַּפויהוָאׂשְכ אָבְביל

 | :*הקוצו
 .**** ן*'

 :ורחב אל הוה תארו תעֶד .ואָנשדיּכ תַחָת

 :יֶתחַכוְתִָּכ צא יִתְצעְל ובמאי
 :ּועָּבְשְי םֶהיִתְצְעְמִמו םָכְרד יִרּפִמ לְכוּ

 :םדְּאְּת םיִליִסּכ תָוְלַשְו םגְרהִת םִיָתְפ תֶבּוׁשְמ יִּכ
 ס  ּהָעְר דחפמ ןנאשו חַטָבְרְּכְשְי יל עמשו

 :ְּךֶתַא ןָפְצִת יַתוצִמּו ירא חת יִנָּבִי 2
 :הָנּובְתל בל הָּמַּת ְּךֶגזֶא הָמְכָהַל ביִׁשָקַהל*

 :ףֶלוק ןֶתִּת הָנּובְּתַל אָרְקִת הָניִּבִל םָא
 :הָּנָשְּפִחִת םיִנֹמְטַּמַכְו הָסָככ הָנׁשְקַבְתםַא+

 :אָצְמִת םִיִהלֲא תַעָדְו הָוהְי תֶאְרי ןיִבָּת זָא
 :הָבּובְתּו תַעָּה ויִפמ .הַמְכְח ןּתַי הָוהְי די

 :םת .יִכְלָהְל ןגְמ הישות םיִרָשְיַל ןֶפַצו
 :רְמָשַי וךיסח ךרַדְו טָּפְשִמ תָחְרֶ רצְנְלי

  cfאַחַרי )119* vel Dh; 12 4 |? cf r1° || rg °1 fit nםֶדְל 6 3 18 |
 6 18 56 א0ד00ד000 | ל 6 הָלְועְּב | 20 * 6 תוצּוחְּב | ל ? 6( 8,3; סזןפ הָנְרּת
 cf Hi 39,23 vel )ר | D 2r°1c 6 nibh | °° nonn vb m es dl, expl cs'1ב
 'את ריע vel dl 'מא 'עב (עב 22 *1c | )=**MS:> 231155 ּובָחֶאְּת || ל 1 יִתַפ |
 51 :םֶהל || $1 תעד | 23 1 :יתחכותל, 6 תֹוחָבֹותְל | 2710 ס הָאושְכ; א
 הָוָאְשְכ | °° prb dl mcs | 32? | Cp2,32MSS CDN |66 ויָנָפִמו |

 7 868 ןפצו, שט ןּפִצִי | 8 X ודיִפֲח, 068 ויָדיִמֲח, 0 םיִדיִסֲח.



2,9—3,11 PROVERBIA 

 :בוָמ"לַּנָעַמהילָּכ 'םיִרָשיִמּו טּפְׁשִמּו קֶדָצ ןיִבְּת זָאפ
 :םָעְנו הָשְּפִנָל תעלו ּךָבִלְב הָמְכָח אֹובְת"יְכי
 :הָכָרְצִנִּת הָנּובְּת ּךיִלָע רָמָשִּת הָמְזְמיי

 :תוכָּפְהִּת רּבַדָמ שיִאָמ ער ךֶרִַּמ ד ּליִצַהְליי
 :ךָָחיכרְְּ תֶבָלְל רֶׁשֵי תֹוִחְרֲא םיִבָזָעַה

 :ע תכְפְהְַּב ולי עֶר תֹוָשֲעַל םיִחמְשַהי
 :םָתֹולְנְעַמְּב םיֹזֹלְנּו םיִשָקִע םֶהיֵתְחְרֶא רֶׁשֲאי

 ס הילה היָרְמַא היִרְכְּנִמ הָרָז הָשאַמ יהב

 :היִתלָגִעַמ יפלו ּהתיב תומא יהָחָש יב
 :םייח תוחרא וגישהאָלְ ןובושי אֶל ָהיֶאְּב לב

 :רֶמְִת םיִיִדע תראו יב רָב לת ןעְל*ײ
 :הָב ּורְתּגַי םיִמיִמְתּו ץֶרָאדּונְּכָשַי םיִרָשְיְיִכיי
 ס | והָנָמִמ ּוחְסִי םיִדְגוְבּו ּותְרְכִי ץֶרֶאְמ םיִעָשְרְוי

 :ָבל רְֶי יִתוְצַמּו חָּבְׁשּת"לַא יֵתָרְת יִנְּבי 3
 :ָּךָל ופיסוי םולָשְו .םיִּיַח תֹוָנְׁשּו םיִמְיְּךרֶא יּכ

 "לַעַּבְתְכ' ףיִתּורָגְרִנלַע םרשק ףְבָועיְדלא תמָאְו דָסָח
 בל חול :םָרֶאְו םיָהְלֲא ןָגיִעְּב יבוט לָכָשְו" ןחדאָצִמּוי

 :ןעָשתְלא ְָניִּב"לָאְו ףּבְלְלְכּב הָוהְילֶא חַטָּב
 ְּחָתֹחְרֲא רָשְו אּוהו העד כרב

 :עֶרמ רּוסְו הָוהְיתֶא ארי ְּךָניֵעְּב םֶכָח יָהְּת"לַאז
 ְיָתֹומְצַעְל יוקשו ּךֿתָׁשִל יֵהְּת תּואָפְר*

 ְֲתֶאּבְּת-לְּכ תיִשאַרמּו ףנוהמ הָוהְיד תֶא דבַּב
 :ּוצְרְפִי יִבְקְי ׁשּוריִתְו עֶבְׂש ךיִמְסא ּוָאְלְמִיַוי

 :וִּתְחְכוְתְב ץֶקֶתלַאְו סָאְמתְלִא יִגָּב הָוהְי רְסּומיי
 [ 4,144כזצ5 רמָשַתְו; 1 ₪ ָּב רָשִיִתַו 66( 6 אט\ א0ד020ש066 ?) = ב רשאתו * 9

 ד |  | 14 61 | r5 cf 19,1; 28,6; prps DWpyn cf 10,9; [65 598ל ע לכו
  6םיִהלָא | 18 * 6 460 = הָתָש 61 הָמָש; 3 החכש; 1 + תחש 6506 6

  | 221תִוָמְלַצ  et 22,14; 23,27 | * 8 ning cf Ez 4o,16 etc; 1 frtאקמעבד
630 Or ino: | כ 3, 3 7* 691159 Sh >6F = 7,3; dl m cs | 4° of 
w 111,10; 2Ch 30,22; prps.'b Dש| | 8 1c 6s ְרָשְל = ףְרַאׁשִל cf Mi 3,2 vel | 

 .QW || xx ft dlר  cf 4,22; Thr 3,4 | ro 1 ft c 6Gרב
66* 



 ג 1028 ילשמ 2,759

 = :הצְרי ןּבדתֶא 'בָאְכּו ַחיִכֹוי הֹוהְי בֵהָאָי רֶׁשֲא"תֶא יֵּכיק

 :הָנּובְּת קיִפָי םנֶאָו הָמְכֶח אַצְמ םֶדֶא יִרָשַאיי
 :הָתְאוְבְת ץּורָחְמּו ףסָּכירַחְּסִמ הֶרֶחַס בוס יִּכיי

 :'הָבדּוָשְי אָל 'ָךיִצְפְחִלָכְו .םיִיִנָּפִמ איה הרי
 :ידֹובָכְו רֶׁשְע הָלואמָשְּב ּהָניִמיִּב םיִמָי ךְרֶאי

 :םולְׁש ָהיִתֹביִתְנ"לְכְו םעְגְיִכְרַד היִכְרְּז
 ס ירָשָאְמ ָהיִֹמְתְו ּהּב םיקיזחמל איה םיִיַחְץַעיל

 :הָנּובְתּ םמָש ןגוכ ץֶרָא-דסִי הָמְכָחְּב הָוהְיי
 :לָטּופַעְרִי םיקָמָשּו  ּועְקְבְנ תֹוָמֹוהַּת ֹוּתְעַדְּב>>

 :הָמְזְמּו הּיִׁשִת רֵצְ ידיניעמ יל יָנּבְז
 ְּיִתרגְרנְל ןחו שפל םייַח ּויָהְיְו>

 :ףוּנִת אל גרו כר חטָבָל לת א 3
 | הָבְרעְו תְבַכְׁשֹו דָתַפִת אל בֵּכְׁשַּת-םָא4

 :אָבַת יִּכ םיִעָשִר תֶאְשִמ םָאְתַפ דַחַּפַמ אָריִתִֶא5
 :דָכלְמ ל רַמָשְו דס הָיְהְי הָוהְיְדיִכא

 :תושעל 'ָךיִדְ לאל תויָהְּב וילעַּבִמ בֹוט-ענָמְּת-לַא“ז

 יֶָּתַא שו ןּמָא רָחְמּו בוש דל 'ךיערל רמאה-לַא>*
 ְָּּתַא חטָבְל בֵׁשֹויאּוהְו הָעְר ְךעֶרלע ׁשְרֲחַּת-לַאפ

 :הָעָר ךְלָמָנ אָליסֲא | םָנִח םֶדֶאםַע בוָרְּתלַאפ
 :יכְרְּדִלֶכְּב רַחְבּתלַאְו סָמָה ׁשיִאְּב אַנְקָּתלַאי

 :ודוס םיִרָשְי-תַאְו זֹוָלָנ הֹוהְי תבעות יב
 :ָּךֶרְבִי םיקידצ הָוָנּו עָשְר תיבָּב הָוהְי תַרָאְמ 3

 :ןחְתְי 'םילנעלל .ץילודאה "םיעללדמא =
 ס = :ןולָק םיִרַמ םיִליִסְכּו ּולֲחְנִי םיִמָכֲח דובב 5

 ;=r2 *>IMSF ₪6 61 | ל 16 6 בָאְכָיְו 6 דג 518 | 6 שיאו (%5*115)

 = (vel Wil | 15 516 0 ץפ םיִניִנָּפִמ 8,זג ; א םייִנָּפִמ |? D 1c MS Vrsיִצָפַח 8,11 |
 © ?8m; Est7a; vel lA | 16 6306 || 18 1 םיִרָשָאְמ vel ּהָכְמִתְו | 2ז *+

vel 390 | 24 lc 6זפ) ולזי = ולז(אני / (cfפק 05+ המזמו | ל 1 6 115%  = 
 = בֵׁשַּת | 25 1? םֶאְתִּפ | 26 1 6 6 ּיִתלְסַמְ"לַכְוב; היהי (> 115% 41? |

frt c 6 évbefl tb ‘3D || > 1c mit MSS Q qT | 28°56;27 * קצק יִעְרַמ 1  
 = 10 ְּףעֶרְל ( ְּףיֵעַרְל) | .6+ג44 | 301 c 0 בירת; א בּורָּת צו בֹורָת | 11 6
 .רַמְתַּת cf 24,19; ש 37,1 | 33 ca 20MSS 0 ךרבי | 34 "3 ₪0: 6 טמפ

Kל ] 6 0 9 יונ  || totus vs addםיצלימע )2(; 5  dl?, prpsםא  

 ה

(Fes BRDםישרי  velםירתכמ (14,18),  



1-5 PROVERBIA 1029 

 :הָניִּב תַעָרָל ּוביִׁשְקַהְו בָא רַסּומ םיִנָב ועָמשי 48
 :ּובְעְתלֶא יִתְרּוְת | םֶכָל יְִּתְנ בּוָמ חֶקל יב

 :יִמֲא יֵנְפִל 'דיִחָי ךר יֵבֲאָל יִתָיָה ןֵב"יּכי
 :הָיָחָו יִתֹוְצִמ רַמָׁש ֶּבל יִרְבְּדִּדְמְתְי יל רמו ירו

 :יִפ"יִרְמֲאמ טּת-לַאְו 'חָּכְׁשִת-לַאי יהָניִב הָגְק הָמְכָח הָנָק'
 ָָרְצִתְו הָבָהֲא ְּךָרְמְׁשְִו ָהֵבְזעֶּתלַא*

 :הָביִב הנק ףֶנְיִנקילָכְבּו הָמְכָח הגה יהָמְכָח תישארז"
 :הְָּקְּבִחְת יִּכ ףִּבַכַת ָךֶמְמוְִתּו לסל

 פ | :ֶָנְנַמְּת תֶרָאְּפִּת תֶרָטע ןֶחְדתיול ףֶשאְרְל ןֶתַתַ
 :םיִיַח תיִנָש ל ּובְרִיִו יִרָמַא 'חקְ יִנּב עָמשי<

 :רֶשְויִלְְעַמְּב ְךיִּתְכַרְדַה ְּךיִתיִרֹה הָמָכָח ּךֵרָדְּכיי
 :לׁשְּכִת אָל ץּוְּת"םֲאְו דע ריאל ְּךָתְכָלְּבי
 :ףֶח איה ָהֶרֶצִנ ףֶרָּתילַא רֶפּוַּּב קזחַה 3

 :םיעְר ךְרְדְּב רֶשאְּתִ-לַאְו אבְּתִדלַא םיִעָשְר חרֶאְּבי+
 :רָבֲעַו ויִלָעִמ הָטֶש ּוְ"רְבַעַּת"לַא ּוהֲעְרְּפיי

 :ּולוָשְכִי אלמא םֶתָנׁש הָלְזנַנְו ּועָרְי אָלְיא ּונָשָי אָל יב
 :ּוְתָשַי םיִסָמִח ןיָיְו עשר םֶחָל ּומחָל יִּכי

 :םויה *ןוכְנדדע" רואָו ךלוה ּהָנְנ רוָאָּכ םיקיִּדצ חרַאְוי*

 ס יּולשָּכִי הָּמּב ועְדַי אֶל הָלְפַאְּכ םיִעָשְר ריי
 :ּךנְזֶאְְטה ירָמַאְק  הָביִשְקַה יִרְבדל יִנּבִ

 :ָּבְבְל ךַתְּב םֶרְמָש : ךיניעמ וזילוילאיו
 :אָפְרמ וָרָשְּבילְכְלּו םָהיִאְצְמְל םֶה םיִיַחְיִכיי

 :םיִּיַח תֶּאְצּוִת ּונָּפַמִדיִכ בל רֵצְנ רֶמְׁשֲמלּכמי
 :ָךֶּמִמ קחרה םיִתְפַש תּוזלּו הָּפ תּושקַע ףךֶּמִמ רסָהי
 רנְג ּורְׁשי ְךיפעְפַעְו .ּוטיּבִי חַכְנָל נע

(sed inestסע 4, 3 * 6 דיִדָי ? | ל חוו 155 ₪606 יִנְבְל | 4 <6 || 5 °° <6  
 ומ 6965 51-45 post חכשתהלא, גה 6% קס יפ; 63355 = 4 46 + 53)

prb dl | °° >S; aut dl 46--55, aut 1 #7 4b, TPN] et ins postea */, stich 
et ante NOWN"oN nonn vb (expl cs ’)3 nIR) || vs 6 trsp post 7 | 

caenare: || ro 8 hic incipין חַחַּכי | 8 לסלס = לשלש  | v 7 <6! 0MSS) 
= WNAר r3 70h alias masc ! | 14 ] Qal ut g6, vell?חקל |  cp 4 || ro ° prps 

 רֶׁשָּת | 15 63 ומַעְרִמ ? | 16 16 06 ּוליִשְכִי 2Ch 258; א ולושְכי | + 18 טק
 post 19 || * ןֹוכָנ דע ? || 2ז 1 ּולְזיֵי = ּולְזָי 6 ג,כז | 22 69 רָשָּב; | םֶרָשְּב | 1

1c 6 vevérw NW.680 "לב | 25  c 



 | 0 ילשמ 4,260-- 3

 :ּונְכו ףיִכְרּדְלְכְו .ךְלגר לגְעִמ סֶלפ
 פ | :עָרַ ֶלְנכ רֶסֶה לואָמְשּו ןיִמְיטָתְלא

 :ָּנָואטַה 'יִתְנְּבְתְל הָביִשְקַה "יִתְמְכְחָל יִנְּבי 5
 :יּורָצְנִי ףיִתְפָש תעדו' יתומזִמ רֶמָׁשל

 :ּהָכַח ןַמְׁשִמ קָלֲחְו הָרָז יֵתָפְׂש הָנֶפַטִּת תֶפנ יב
 :תקֿפ בֶרֲחְּכ הֶּזַח הנעלכ הָרָמ ּהָתיִרֲחֶאְוּצ

 :ּכְמתַי היֶדָעִצ לואש  תֶוָמ תרי הילר
 פ | :'עָדַת אָל" ָהיֶתלֶּנְעמ ּועְג סָלַפְּתה'ןֶפ םייח חרֶע

 :יִפדיִרְמִאְמ ּורּוסָתְדלאְו .יִלּועְמְש םיִנָב הָּתְעְו
 :ּהָתיִּב חתָּפ"לֶא ברָקִת"לַאְו .ףכרד ָהיֶלְעמ קחרה*

 :יִרְָכאְל ךֶתְנְשּו 'ךֶדוה םיִרְחאל ןָתִּתפ
 :יִרָכָנ תִיבְּב ְךיֶבְצִעַר ּךָחֹּכ םיָרז ְְֵּׂשְִַפ

 ְָרֲאְׁשּו ףרָשְּב תולְכּב ְךָתיֲִחְאְב ּתְמַהְגְויי
 :יִבל ץֶאָנ תחכותו רָסּומ יִתאָנְׁש יא ָּתְרַמְאְו

 פ יא יִתיִטָהְאָ יְִּמַלְמְלְו .יָרומ לוק יִּתָעַמְשְאלְויי
 :הָרֲעְו לָהָק ְּוִתְּב עֶרלָכְב יִתָיָה טַעְמַּבי*

 ְָרֲאְּב ךותמ םיִלווְכְו ףֶרּּבַמ םִיָמ"הָתְׁשי
 :םָמדיִנְלִּפ תובחרב הָצּוח ךיִתנְיָעַמ ּוצּופְי

 :ְךֶּתַא םיִרָזל ןיִאְו בבל ליהי
 = יִמְתַהְנשַת] :דיֶוענ "תשאמ ַמָשּו יִּוְרב דְרוקְמיקְי *

 הָּתְבֲהֲאְּב תע"לָכְב ךורְי "ָהיִרּד "תלי םיֵבָהַא תֶכיַא'ופ
 :היִרְכִנ קַח קַּבַחְתּו הָרָזְב יִנְב הָּנְׁשִת המָלְוִ

 :סלפמ יִתלָנעמלָכו ׁשיִא"יִכְר הָוהְי יִניֵעוחַבֹנ יֵכי
 ּדָמַתִי אט יֵלְבֲחְבּו יעְׁשְרֲה-תֶא ג ויתֹונֹווע2

 "הנשי ותְלּוא בֶרְבּו רֶמּומ ןיִאְּב תּומי אּוה3
  cfיֶלֲע  | 2° ins 1הָמְכָחְל 6 2,2 || ל 1 הָנּובְתְל 1 1% 6 | 886 -+-6 27

 2 )>6 et 14.3( | * 64+ 44 || 4 1c 255,נז | ** 1 ₪ ףּורְצְנְי םיַתָפִׂש תעדו =
  ? cf Jes 415; w 1496 | 6*lc Vrs b3 vel) | add? | 7 lc GV.תִויִפיִּפ =

‘J et postea VOW et IDR cf 5,1. 20 || g * 6 Zwqv cov = ףייח ? SG ּףֶנֹוה | 
 (ע)  vel ins ¢ 6ל 8 םיִרְכָנְל || זז 16 63 ָּתִמַחְנְו | 13 66155 לוקל | 16 = 'פיַה

  | *1 6 rams @MS Vrs 'N3 || 1g ante vel-ןפ שש לא | 18 = 6 (500) ףדבְל
post ** */, stich exc; 6 post JN ouAeirw doi || ° prps TT cf 7,18 et GV | 
5 866 Occ, Or Ti | 20 dl frtc Gm cs | 22 °° dl(g gloss cf 6 avipa) || 23 1 

frt (c 6 ézepign vel amdAero) הפכי vel yl. 



6,1—23 PROVERBIA 1031 | 

 יפי תל בימי תש:
 ףער"ףכְב תאב יַּכ .ילַצָּנַהְו יִנְּב ו יאוָפַאו תאז* הש
 :"ףיער בֵהְרּוי יסֿפרְתה דל

 :ךיִּפַעְפַעְל הָמּונְתּו גיל הנַש ןַתְתְְלאי
 ס  :ישוקנ ימי רֹוֿפְצְבּו ךיִמ יִבְצַּכ לַצּנָה

 :םָכֲחְו ָהיֶבָרָד הֶאְר לֶצָע .הָלְמְנְלֶא- דל
 :ילשמו רמש" ןיֵצָק ּהָלְויֵא רֶׁשֲאְ
 :'הָלָכַאְמ ריִצְקב הָרְנֶא ּהָמְחַל ץיָקּב ןיִכְתי

 ְדֲתָנְׁשִמ םָקְּת יֵּתָמ בֵּבְׁשתולָצְע יֵתָמ-דַע
 :בָכָשַל םִיִדְי קָּבַחטעְמ תֹוָמּונְּת טעֶמ תֹונָׁש טְעֶמיײ
 פ = ןְגָמ ׁשיִאְּכ ףֶרְלְחַמּו ףשאר ְּךְלהְמִכ"אָבּויי

 :הָּפ תּושְקע ךלוה ןוָא שיא לַעיִלְּב םֶדָמי
 :ּויָתַעְּבְצֶאְּב כ ללומ רניִעְּב ץרקי3

 :"ַחְלַשִי םיִנָדִמ" "תַעְלבּב יער "שרח ולב תוכּפָהתִי

 ס = :אפְרמ ןיאו רַבָׁשי עתּפ יא אבי םאָתַּפ לע
 שנ תֹובֲעֹות עבָׁשְו הָוהְי אנש הָנְֲהׁשֶטי6
 :יקְנָב תוכְפש םִידָיו רֶקָש ןוָשָל תֹומָר םִיניֵע יז
 :הָעָרָל ץּוֶרָל תּוַהְמְמ םִילְגִר ןְוָא תֹוֵבְׁשִהַמ שֶרָח בליי
 פ  :םיִחַא ןיב םיִנָדָמ חָלְשִמּו רֶקָׁש דע םיִבְָּכ יפי

 :ָךַּפַא תרות שפת-לאְו יִבֶא תוצִמ יִנּב רָצְנ
 :יִּדַחיִשְת] :ּךֶתרַּגְרִגְלַע םדְנָע דיֵמָת ךְּבְללע רש

 איה תוציקהו' ףיִלָע רָמָשִּת ךִּבְכָשְּב ּךתא .הַחְנַתוּכְלַהְתַהְּבי

 :רַסּומ תּוָחְכִּת םייח ְּךָררְו רֹוָא הָרֹוֵתְו הוצִמ ךנ כי

 Cp 6, r—rg add |r°1c mlt MSS Edd Vrs כ | 2 1c 6 ךיִתְפָשְב[
vel 'on1 al? | SL? m cs? | SlcG (wihב ' vel3 = 6 ְךְנַצֲא ? | ל 41?  

6+0v we § | ( 0 הָבַהְרְו éxAusuevog) NANI | = ft stich alter 
 ךטמסש | 5 1 דִיַצָמ 5—6MSS °° || (cf 6 ex Bpoxwv = Tis) 'קי חַפְמ 8
 תָּפִמ | ל < ןיצק | ל-ל = '/, stich? || 8 6+ nonn stichos | rr 24,34° דְלַהְתַמ [/

 13 3 <6 גיִעְב 9 x | ל א6ט ּולְנַרְב, 08 ול | = 088 ויָתעְּבִצֲאַּב,
 6 תֹועָּב-, ל ותעַב- | 14 cg שרת c וּבְלְּב | ל >115%%9. 41 | 5] תֶע |
 4 vel מִדֹּנִיcjg c ny; K D םיִנָדָמ 0 םיִנָיְדִמ | 16 1 6 0 תַבַעּות, א תוב--|

  = fr dl; al °° trspon post 23 | 23 IMSץורל 0 | גגו" 8

 .תַחַכֹוּת; 638 ו תַח-.



 ילשמ 6,24-- 3

 :היִרְכְנ 'ןושָל תֶקְלְחַמ עֶר תֶׁשֲאַמ ךְרֶמְׁשי
 :ָהיֶפַעְפַעְּב ךֲחָּקת"לַאְו ְךָבָבְלִּב ּהָיְפָי דָמְחַּת"לַא*צ
 . ודוצת הָרקי שפנ שיא תָשֶאְו םֶחָל רַכְּכדַע יהָנוז הָשָאדדַעְב יב

 :הָנְפַרְׂשִת אל ויִדְגְבּ וקיִחְּב שא שיא הָּתְחְיַה ל

 :הָניִוְּכְת אל יל םיִלֲחָּנַה-לַע ׁשיִא ךלַהידמא*

 כ הב עגנה" הָקָני אל .והער תַשַאָ אָּבַה פי
 :'בַעְִ יִּכ' ושְפַנ אָלַמְל ביְנְְ יִּכ :בָּנַַּל ּוחְבְיאלפ

 :ןתַ ותיַּב ןוה"לְּכתֶא .םיָתָעְבַש םלשו אָצְמְנְו
 :הָּנָשָעְי אּוָה ושְפַנ תיִחָשמ בָל"רַסַח הָשא ףאניי

 :הָחָּמִת אל ותָּפרֶחְו אָצְמִי ןולקודענג5
 :םקְנ םוָיְּב לוח אלו רֶבנ"תַמֲח הֶאְגְקיִּ

 פ = דַחָשהְבְִת יִכ הָבאאַלְו רָפְכ נפ אשאל
 ִֶת ןָפְצִת יִתוָצִמּו יִרְמִא רָמְש יִנְּבִי ל
 :ףיגיע ןושיאָּכ יִתְרּותְו הָיִחְו יִתוצִמ רָמָשי

 :ְַּבל חּולילע םֶבְתְכ ְּךיָתֹעְּבִצָא-לע םֶרָׁשְק
 :אָרְקִת הָניִּבִל עֶדֹמּו ְּתֶא יִתֲחַא הָמָכָחַכ רָמָאי
 :הָקלֲחה ָהיָרְמַא הירְכָנִמ הָרָז הָׁשֲאַמְךְרֶמְׁשִלי

 :יּתְפְקְׁשִניִּבַנְׁשֲא רעְּב יָתיֵּב ןולַחְּב יב"
 בָלירַפֲח 'רעְג םיגָּבַב הָניֵבָא םִיאָתְּפב יאָרֲאְוי

 :רַעְצִי ּהָתיֵּב ְךֶרָרְו ּהָנֿפ לֶצַא קשב רבעי
 :הָלְפִאו הָלָיל 'ןושיאְּב םוי יבְרְֲּביףָשִנְב

 | ג'בל תַרָצְנּו הָנוז תיש ותאְרְקִל 'הָשַא הגַהְויי
 :ָהיִלְַ ּונְּבָשְדאְל הָתיִבְּב תֶרָהֹפְו איַה הימה

 :בְרֲאָת הָגּפ"לְּכ לָצֲאְו תֹובֹחְרּב םעּ ץּוחַּבוםעּפ יי
 :ול רַמאּתו ָהיֶנָפ הָועַה ול הָקׁשָגְו וב הֶקינֲהיי

 24 lc G(A) JI cf Hos3r | ? 1 frre° )6 2( 864 ןושל | 26 " 1 ₪
v 29 frt gloss | 30 *lc nonn MSSהָנּּוַה ׁשֵא רֶעְב יִּכ | 27 = שו |  = 

 .אלַה | לל ₪ 2105 6 בָנַגַל ₪6 66 בונגי יכ 6 ושפנ אלמל) | 32 41? |
 ספד 4 | + 5 = 6 0800 2 | 6 31 ₪ 6 6S ° | מVrs 'n הת;

cele) |ג ₪1 יִּתְטַּבַה | < 65 הָפְקָשְנ 6 גס 5 בנשא (6 66 6  
trsp frt postיִבתו >6 | ® ] et postea S7 * 54155* האראו; 65 אָרִתַו  

 םיאתפב ת cs | 81c Vrs m3 | g *1 ft a3 cf Jdc 199 |°1 ןּוׁשֲאַּב א

tempore cf 20,20 || ro ° l ₪ 6 6 הָׁשֲאָה \ ל 1 ₪ טול 6[ 6ם 38,14 || Ir prps 

 . cf Cant 3,2. 3תַבָבסו



7-9 PROVERBIA 103 

 :יָרדָנ יִּתְמַלִׁש םויה יִנָע םיִמְכָׁש יֵחְבִזי
 ְדאָצְמֲאְו ךיֿנֿפ רתשְל ךֶתאְרְקְל יִתאָצָי ןֶכדלַעי5

 כ | םיָרְצִמ ןּומַא תובָמַח יִׂשְרע יִּתְדַבְר םיִּדבְרמ 6

 :ןֹומקְו םילָהַא ירַמ :יִבְּבְשִמ ייִּתְפְגי
 :םיִבָהֶאְּב ; יל וא רֶקְּבַה-דע םיִרְד הָוְרנ הָכְליפ

 וד

 :קוחרמ ְּרַרְּב ְךלַה ֹותיֵבְּב ׁשיִאָה ןיִא יִּביפ

 :ותיִב אְבְי אָסָכִמ םֶל ורב חקל ףְַּה רוָהצ*י
 :ּונֲחיּדַּת ָהיֶּתַפַש קֶלֲחַּב ּהָחְקִל ברב וּתטַהי
 ואבי חַבָט" :לֶא רושָּכ יִסֶאְתַּפ ָהיִרָחֶא למ

 ודָבִּכ ץח חלפי דע 3 ;':ליוא :רסּומדלֶא יסֶכָעְבְ
 יחל רֹוּפצ רַהַמַּכי
 :יאוה ׁשְפנְבריּכ עדיאל
 :יִפ"יִרְמֲאָל ּוביׁשָקְַו ילדּופמש םיִנָב הָּתַעְו
 :ָהיִתֹוביִתְנּב עַתת-לַא בל ָהיַכְרְּד" לא טשודלא

 :היִנְרֲה"לְּכ םיִמָצְעַו הֶליִּתַה םיִלְלֲח םיִּבְר"יכ5
 :תומחיִרְדַחד לא תודרל ּהָתיִּב לואְש יִבְרְדַל
 :ּהלוק ןַּתִּת הָנּובְתּו אָרְקִת הָמְכָחדאָלֲהי 8
 :הָבצַנ תֹוביִתְנ ית יָדְרֶדדיִלְע םיִמֹרָמ-ׁשאָרְב
 :הָנְרָּת םיִחַתַּפ אוָבְמ תֶרְקַיִפְל םיִרְעְׁש-רל

 :םָרֶא בלא לוק .אְִָא םישיא יי
 :בל ּוניִבָה םיִליִסְכּו הָמְרָע םֶיאָתֶפ ּוניִבָה

woreםיִרשמ תפל לחַּתְפִמּו רֵּבדַא "םיִדיִנְגדיִּ : 

 :שקעו 6 םּתַב ןיִא יפי =
 :תַעָד יֵאְצַמְל םיְֹשיְו ןיִבַּמַל םיִחֹכָג נכי

16 prps ‘n'GQT cf 6 (טזקשאש (?)) | זָד *1 6 עפ יִּתְפַטְנ | * וצפס c Vrs ,ad. 

 ג  | 18 frt = edamus, fruamur (cfםילהאו  6: 1 6 Vrs et 3MSSNenרמ

wy? et Cant 5,1). Ante vel post 18 duo hemistichi exc | 22° 6 xerpwoelg 

 | - = | רַסֹומ  | 1c Vrאָבְי | < 636 בֶלָכְכְי ל ׂשָבָבְכּו )( cf 3 || * 6םָאָתַפ
  22 6 23%אבי  fi postלָּאְּב | = קזק סֶכֲע רסּומז לֶא לּיָאְּכ | 23 *-* פק

 םאתפ || 24 16 6 יִנְב עמש 6 בָשְקַהְו | 6ק 8, 2 ** 6 יו 22 0%
 6 Tiny cf 820 | 3 cf 1,20; prb in 8,1—3 stichus (v 3צ6 ןושססע )4(6

 [ 89 ( 6>זא[5%59) 61 6( 1,20--21 || 5 16 6 60606 ּוניִכָה | 6 * קזקפ םיִחְכְנ
 לן חַתֶּפִמּו (118%%9) | ל 3 יִתְפָש ( vel) יל הָבֲעֹותְ) יִתָבַעּותְו 6+
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 ילשמ 8 ,10--3ס

 :רָחְבִנ ץוָרְחמ תעלו ףסָּכ"לַאְו יֵרסֹוִמ וחְקי
 :ּהָבוְׁשְי אָל םיֵצְפַח"לְכְו םיִניִנְּפִמ הָמְכֲח הָבֹוט"יְּכי

 :אָצַמָא יתֹומְזִמ תַעָדְוי הָמְרָע יֵּתְנְבְׁש הָמְכֲָח יִנָאי
 .תַכְּפְהַת יִפּו עֶר ְּךָרדְויןֹואְגְו האג יעָר תאֹנְׂש הָוהְי תֶאְריייצ

 :יִתאָנְׂש :הָרּובְג יל הָניִב ינַא הָיִשּותְו הצעד

 :קֶדצ וקח יז ּוכְלְמי םכלָמ יב
 :'ץֶרֶא ייִטְפָשלָּכ םיִביִדְנּו ּורָשָי םיִרָש יִּב
 :יִנְנָאְצְמַי יִרָחְשְמְּו 'בָהַא יהיִבַהָא ינאי

 :הקַדְצּו קתָע ןוק יִּתא דֹובָכְזרֶׁשְעי*
 :רָחְבַנ ףָסּבִמ יִתְּוְבְתּו .דָּפַמּו ץּורְחַמ יִיִרָּפ בטי

 :טּפְׁשִמ תָביִתְנ ךותְּב ְּלַהַא הָקְדְצחַרֶאְּבִי
 פ = :יאָלִמַא םָהיֵתְרְצִאְו שָייבַהֶא ליִחְנַהְליי

 :זָאמ וילְעְפִמ םֶדָק "וָּכְרד תישאר יִנְנָק הָוהְי
 :ץֶרָאימְדקִמ ׁשאֹרַמ "יִּתְכַּפְנ יםֶלועָמ

 :םִיָמדיִדְבְכַנ תונָיָטִמ .ןיִאְּב יּתְלָלֹוח תֹומֹהְּתְְויִאְּבצ
 :יתלְלוח תֹועְבְג יִנפְל ּועָּבְטָה םיִרָה םִרֲמְּביפ

 לבת תָֹרְפִע ישאו יתועוחו ץֶרָא הָע אליי
 :'םוהְת יגּפילַע גוח "וקְחְּב יִנָא םָש םִיִמְש וניִכָהְּב

 :םוהָּת תגיע זוזעב לַעָמִמ םיִקָחָש ָצְמַאְּב>*
 :ץֶרָא יֵדְסֹומ 'וקּוחְּב "ויֶתורְבַעַי אֵל םִיַמָּו ֹוקֲחוםִיל ֹומּוׂשְּביפ

 =תֶקֲחׂשִמ םיֹומִי יםיִעּׁשְעׁש הָיְהֶאָו מא ּולְצֶא ָהיְהָאָוי
 = :תעילֶכְּב יגְפַל

ro lc MSF. 63¢ רih || 12 ° cf QW vicinus | *> 1? nibrni ny cf 
/)656 60 14 | 13 °° prb 4 | 14 16 9 יל et postea ' (2MSSKen), Trsp 
v 14 post 12 || 16 = 1 frt c 6 BW. || » mlt MSS Edd אט קָדָצא קצק *ץיִרְּת 

  17 post 13 velָהיֶבֲהֲא | * = בהאג פק ץ  Kהא;  )?( | 17 *1c Q Vrsאא =
  | ₪1 6+ r stichum | 22° mlt MSS \ maj; $0סא  || 10 sic Occ etגמט6זפ 1 =

Hie 'vב |? 1 c 62 וָכָרְּד | > <65 | 23 * ins fit c IMS יִנַא | ל 6[ וש 5: 
  cf w 139,13 | 241c 6 6c mnydg (cf(Dכתי sקזק (51תג 864))) = יִּתְדַסנ 6 .

Hi 38,16) ֵכְבָנ‘ Hi 28, Ir; 38,16 | 26° קrps ריִצָח et antea שתהy | 1 יִסיִסְר 

cf Cant 5,2 vel DDO ef contudit2; al אֵׁשדְו | 27 * קזקפ ֹוגּוחְּב - CFE — sed 
| 6) Hiz26,ro | > 6 dvéuwv || 28 lc Vrs זְזעְּב | 29 *5 >65 | ל 1 ₪ 6 6 
 = )654( + | 40 * 0/0/2ץל םסתפ)  ; */; stich v 29 dl (secundum al 6%6קְוַחְּב |

J cf Cant 7,2 + ןָּמּוא ;  ןומָא 227 | ל 68 ויִעּושעש . 
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PROVERBIA 103:ו-8  

 פ | םֶדָא ינְּ"תֶא יֵעְׁשְעְׁשְו ֹוְָרַא לָבַתְּב תֶקָחשְמִיי
 :'ּורמשי יכְרִד ירשָאְו  "יקּועָמש םיִנָב הָּתַעְויי

 :ּעָרְפִּת"לַאְו ּומָכֲחַו רֶסּומ ּועְמש
 תֶּוזְמ רמָשל םּוְנּוְי יִתתְלּדלע דָקֶשל יל מש םֶדָ ישא

 :יָחְתפ :הָוהְיִמ ןוצְר קֶפִיַו = םינח יאָצָמ יִאְצְמ" כ
 פ | תְוָמ ּובָהֶא יִאְנָשְמילָּכ .ושְפַנ סמח יִאְמחְו

 :הָעְבש ָהיְדּומע הָבְנֶח ּהָתיֵב הָתָנָּב תֹומָכָחי 9
 :הָנֲחְלׁש הָכְרָע ףַא =ּהָניִי הָכְסָמ ּהָחְבִמ הָחְבְטי

 :תֶרָק ייֵמָרְמ יפג-לע יאְרְקִת ָהיָתֹרְעַנ הָחְלָשי
 זול הָרְמִא ב2-רַפֲח הָּגַה רֶסָי יִתָּפ"יִמ
 :יִּתְָסְמ ןִיְּב תש יִמָחַלְב ומחל ּוכל5

 :הָביִּב רב ורָשַאְו .ּויִחְו םִיאָתְפ ּובְזעַ
 :ומומ עָשְרָל םיכומּו ןולָק ול חקל ץלורסע

 :ָךֶבְהֶאְיְו םֶפָחָל חכוה ָךָאְנָשְיְרִּפ ץל חַכותרלא*
 :חקל ףסּוְיְו קיּוצְל עֶדוה | דֹוָעםּכָחיְו םֶכָחָל ןת

 :יהניִּב םיִׁשֹדְק תעָרְו הָוהְי תַאְרַי הָמְכָח תֶלְחְתִי
 :םִיַח תֹוָנָׁש ל ּופיֵסויְו ךיָמְנ ברי יִב"יִּכי

 :יאָׂשת ּךדבְל ּתצַלְו ל ְתְמְכָח ְתְמַכָח"םִאיי
 :'הָּמ הָעְדָיְלַבּו 'תּויַתַּפ הָּיַמּוה תּוליִסָּכ יתַׁשֲאיצ

 :תֶרְק יִמָרְמ אַּפַּב-לע | ּהָתיֵּב חַתְָל הָבָׁשְָוי
 :םֶתּוחְרֶא םיְִׁשיִמַה : ְֶרַ יִרְבְעְל ארל

 :ול הָרְמֶאְו בל-רסָחְו  הָּנַה רֶסָי יִתָּפ"יִמי6
 :םֶעָנִי םיִרָתְס םֶחָלְו ּוקָּפְמַי םיִבּונְג םִיָמיל

 פ | ייָיִאְרְק לוָאָש יִקְמַעְּב םֶש םיִמְפְרְיִכ עדי אָלְוי

 31 תסתמ vb צ 30-31 -- 80+ םיעושעש היהאו -- 41; םוי םוי טפס 58

 ןומא | 32 ** םזט 01 | ל פס 6 6 קס 34 יל | צ 33 6 6 6 | 35 ד" *
 יִאְצמ יִאְצִמ cf 65); 1c( 0 אָצָמ יִאצֹמ | Cp 9, 1 1c 6 (Wrpeioev) הביצה
 3 * cjg 6 6 8+ 6 יפנזלע; 384 הָניִאְרְקִת | * 4? | 4 3 הָרַמא | 6 תסמושז
 abstractum = GAOZ dappocuvnv? || 7 prps הָמְלְּב | 9 6 סוססט . . 6000

 (3%) ; 6 ףַלַא = ןת | 10 6 -- ב00; צץ 7-10 48 306; ץ 0--10 >115%99 16, 0-4
 >15* +5 | זז קזקפ ּופסניו | ז2 6+ add || 13 * dl vel 1 הא n postוליפכ
 ל כז noni (cf 6), quod frt c 6 conjg c mba || © 1? הָמּואְמ; G SAU הָמְלְכ

pers) | 18 6+ add.6 אתבפט || :6 68 הֶרַמאְו )1.  
*67 



 ילשמ 13

 יהמלש יִלָשְמּי 0
 :ומא תות ליִסָכ ןבּו בָאְ"חַמַשְי םֶכֲח ןְּ
 | :תֶוָמִמ ליִעּ הָקְְֹו עַׁשָר תּרְצוא ּוליִעוְיְאָלי
 =  ֶּהְי םיִעָשְר תָוהְו קיד שָפְב הָוהְי ביִעְרּייאְל
 | :'ריִשעְת םיצּורח דָיְו המְרףכ "הָשע ישאר
 | :שיִבָמ ןּב ריִצָקּב םֶגרנ ליִּכְשִמ ןב ץיקְּב ךגא5
 | :'סמח 'הָפַכְי םיִעָשְר ייפו קיִדצ שאָרְל "תוכְרֶב
 . בח םיעְׁשְר םֵׁשְו הכבל קיצ רכז

 ער יָָרְד שֶקעֶמּו הטָּב ד םתב וה
 :יטְבָלְי םִיֿתָפְש לִנֲאָוי תֶבַצַע ןּתְי ןע ץקיי
 :סָמֲח הָסְכִי םיִעָשְר יִפּו קיִּדצ יִּפ םייח רוקְמיי
 :הָבַהֶא הָפַכִּת םיִעָשַפ 2 לעֶו םיִנְדִמ רֶרעת הָאְנָשיי

 | :בל"רַסַח יגל טָבָשְו יהָמְכָח אָצְמִּת ןֹובְג יתָפָשְב
 / :הָבֹרק הָּתַחְמ ליֹוֲא יפו תעֶדּונְפְצִי םיִמָכֲחיי
 | :םֶׁשיִר םיִלּד תַּתִחִמ דע תירק ריש ןָהיי
 :תאָמַחְל עשר תֶאּובְּת .םַײחל קיִּדַצ תָלָעּפ 5

 :הָעְתִמ תַחְות בֶזעְו רֶסּומ רָמוש םיּיַחְל חרא
 :ליִסָכ אּוָה הָבִּד יאצומו יִרְקָשיִתפש הָאְנַׂש יהָּסַכְמיל
 :ליִּכְׂשַמ ויִתָפש ּךָשוחו עשָפלּדִחְי אל םיִרָבָּב ברב

 :יטעְמִכ םיִעָשְר בל = קיצ ןוׁשל 'רָחְבְג ףסְּ
 :ותּומי 'בל"ירסֲחּב םיִליִוָאָו םיָּבַר 'ּועְרִַי קירצ יתְפשיי
 :ּהָמַע בָצֲע ףָסֹוי-אָלְ ריִשַעְת איָה הָוהְי תָּכְרְּב>*

 :הנּובְּת שיִאל הָמְכַחְו .הָמז תושע ליִסְבל יקוחֶשְּבי

Cp ro, 1° >68 | 38 c 195 ₪08 םיִדְגַוב | 4 516 טופ שאר 6 6,זז | 
  ©) || © prpsהשע | < 6-00 | 6 * 69 4- שקוסט || * כז יִנָפּו צ יִרְפּו 6% 51

  )( | $6 révdog dwpov; prps FID) 2); cf ad °° Hab 2,17 || 7 12םעַּכ =
vel 2p: | 91 ₪ עורי דֲעְמִי cf 25,19; w 26,1; al minus bene yn) | 

| Io ™ = 8b; 66 0¢ Aéyywv uerd rappnsiag eipnvoroiei || 13 °° <68 || 

  velרֶבָגְל | 16 קזקצ הָּתְחִמְל ץe תומל | 18 * קזקs הָכְכָמ | "16 רֶׁשְי 6 *
  | b prpsןָמְבַנ ( | 20°6 fit CT.אָצֹומּ % |]  cf 16 ,13קדצ

  velרָכָחְּב  P); 1 frt TVD, ,guasé obolus || 2x * 4MSS 6 \y7" | ? 1 ftםֶאְמִנ |

 המ.  cf Vrs || = >6 | 23 ° 12MSS 6 ‘Wa || ° prpsרֶפֹתְּב |



1-7 PROVERBIA 103 

 :ןתי םיקידצ תַואַתְו ּונַאבת איה עֶׁשְר תַרֹונָמצ
 :םלוע דוסי קיִּדצְו עַשְר ןיִאְו הָפּוס רֹובֲעַכ5

 :ויָחְלְשִל למה ןִּכ םִיָגיֵעָל ןְׁשְעַכְו םיִנָשל ו ץֶמָחַּ
 :הָנְרַצקִּת םיִעָשְר תוָנָשּג םיִמָי ףיסות הָוהְי תֶאְרִיז
 :דבאת םיִעָשר תַנקִתְו החמש םיקיּדצ תֶלַחותִ
 :ןְוָא ילעפל הֶּתִחְמּו הָוהְי ְּךֶרְּי םתל זועָמְפ
 :ץֶרָאדּונָּכשי אל םיִעְׁשְר טומָידלּב םלועְל קיִּרְצפ
 :תֶרָּכִּת תוכְּפְהִּ ןושלו הָמָכָח בוני קיִדְצְדיִּפי
 :תכָּפְהִּת םיִעְׁשְר יפו ןוַצְר ועדי קידצ יִתָפש=*

 :ווְר המ ןָבָאְו .הָהְו תבעו הָמְרמ ינְזאָמי 1
 :הָמְכָח םיִעּונְצדתֶאְו ןוֶלָק אביו ןֹודָז אָּבְ
 :**םּשְו םיִדְגּב בו םֵחְנַּת םיִרָשי תַמָתּי
 :תֶוָמִמ לי הֶקַרַצּו הָרְבַע םויָּב ןוה ליעויחאְל+

 עשר לי ועשר וכד רשת םיִמָת תק
 ּודָכְלִי םיָדָנּב תֹּוַהְבּו םֶכיֵעַּת םיִרָשְי תק
 :הָרָבֶא 'םִיְגּוא תֶלֲחֹותְו הָוְקִּת ידְבאּת עֶׁשְרי םֶרֶא תֹוָמְּבִ
 :ויָּתְחַּת עָשְר אָבְיַו ץֶלָחֶנ הָרָצִמ קידצ*
 :ּוצְלָחְי םיָקיֵּדצ תעַדְבּו ּוהֲעְר 'תָחְׁשִי ףֵגְח יהָפְּב
 :יהָּנְר םיִעְׁשְר דְבַאבי הירק ץֶלַעת םיקידצ בּוטְּבי
 :סֶרֶהֶּת םיִעָשר יִפְבּו יתָרק םָּרְּת םיִרָשְי תָכְרבְבייי
 :שיִרָחְי תֹונּובְּת שיִאְ בֶל"רַסֲח ּוהָעְרְלדזָבִ
 :רָבָד הָפַכְמ ַחּודןמֲאנְו דֹוסהָּלנַמ ליִכָר ךלוהי

 :ץעוי בֶרְּב הָעּושתּו םֶעְדלְּפְי תֹולְְּחַת ןיִאְּבצ
 :חַטוּב םיעקות אנשו ךֶז בֵרֲעיְּכ עורי-עריפ

 :רֶשְעּוכְמְתִי 'םיִיִרְעְו ידְבְּכ ךמְתִּת ןח-תָשָאי*
 :יִרֶזְכַא ורָאְש רכעְו דָסָח שיִא שפג למגיז

  || 29 1c Vrsל6אדו ןתִי; 65 --306 קסצו תרונמ ₪ ןתי | 26 6 לָועָה 6 24
hic incip cp 11 | * 6MSS GV Jip. Trsp frt 3rb post 32a etםָּתַל | 32 2  

32b post3ra | Cpr, 3 °° >6; pr °° G6 sim ac rob | Plc QSUDW), K 
inc || %= © dixaiov oעפ םֶתָּנַהְבּו | + 7  f+: cםֶּרָׁשְו | ץ 4 >6 || 6 1  !eםֶּדַשְו ץ 

 6גגטדסו; עשר >2185*= | * 6 םיִלְוָא צו םיִלְוע ?| * 6 יִפָּב | * 6 תַחָש
 = <6, cf ad 3 | rr °°>6 | r5 1 YY || 16 * ו 6 6 תֶאְנש הָשֶא ןולק אָסְב

gMSSKee zEdd Vrs TO. .ּורַפְחִי םיִלַצֲע ןוה | * 1 6 6 םיִצּורָחְו | 17  etרש  

| 



 ילשמ 1 2

 :תַמָא רָכַש הֶקְדַצ ַעְרְו רֶקָשְתַלָעַּפ הָשע עֶשְרִי*
 :'ותומל הָעְר ףֶַרְמּו םיִיַחְל הָקָדַצ-יןֶכיפ
 ְָּרה יֵמיָמְּת ונוצְרּג בשקע הָהְי תֶבָעותִיי
 :טָלְמנ 'םיקידצ ערֶזָי עב הָקָּבַדאְל דִיָכ ךניי
 :םַעָט תַרָסְו הָפָי הָשִא ריֶזַח ףָאְּב בֶהָז זני
 :הָרְבֲע םיִעְׁשְר תַנָקּת בֹוָטַא םיִקיּוצ תָנֲאָת*
 :רֹוסֲחַמְל" ךא רֶׁשיִמ ּךָשחו דוע ףסונו רּזְפְמ שי
 :אָרוי אּוק"סּנ הֶוְרַמּו ןָשְדְת הָכְרְבְשָפנ5
 :ריִּבָשַמ שארל הָכְרְבּו םוָאְל והָבְק רֵּב גמא

 :ּונָאּובְת הָעְר שֶרדְו ןָצְר ישב בוט ירֶחָש
 :ּוחָרְפִי םיקידצ 'הָלְעְכְו ילוּפַו אּוָה ורְׁשָעְּב חפובי*
 :יבל"סכַחל ליִוָא דָבֲעְי חּוְרלַחְְי ותיּב רבעי
 :ימָכְח תֹוָׁשְפָנ חָקלְו םַח ץע יקיִּדציירפי
 :אָטוחְו עָשְרִיִכ ףא יםָכְׁשִי ץֶרָאְּבי קידצ ןֵהי
 :רַעְּב תַחְכות אָנושְו תַעָּד בהֶא רֶסּומ בהאי ל

 :עיִשְרִי תומזְמ ׁשיִאְו הָוהְימ ןֹוצְר קיפי בוט*
 :טֹומהלַּב םיקידצ שרשו עט םֶדָא ןוּכְיאְל

 :הָמְרמ םיִעְׁשר תֹלְּבְחִ טפׁשִ םיִקיִדצ תֹבְׁשְחמ
 :םָליִצַי םירָׁשָי יִפּו םָּד"בָרָא םיִעָשְר ורב
 :דֹמעִי םיקידצ תיִבּו םָניִאְו םיִעָשְר ּךופֶה

 :זּוְבְל הָיִהְי + הוענְו שיָאללהי ולְָשיִפְל
 :םְָלְ"רַסַחְ דָּבַכְתִמִמ ל דָבַעְו הק בוטפ

 :יֶרזְכַא םיִָׁשְר יִמֲחַרְו ֹוָּתְמַהְּב שָפְ קידצ עדויי*
 :"בל"רסֲחי םיקיר ףֶדְרֶמּו םֶחְלעַּבָשְי ותָמְדַא דבעיי
 :"ןתִי םיקידצ שֶרָשְו םיִעְר דוָצְמ 'עָשְר דָמָח"יי

Orתומל | 21 =  Vrs68 ןב; 1 הער | ?  MS181? רַכָׂש | 19 <  
veםיקידצ ערזו 6( :85 6 6 | 23 1/15 6 הדבא || 24 תק רֶׁשֲעַמ ?) | 25 1 הורי  = 

cf 5 |1? ראות איִהֹםַג הָרֵרֲאְמּו  NT: (mit MSS et Or*= fq). Vel hemistich 

6 mlt 3155 יח | 27 = 6 WQF | > prps pio: cf 313 | 28 1 לובי | ל 6 
(6 be avridauBavéuevog) הָלַעַמּו | 29 7 ? | ףס 51 56 6 6 קָדֶצ | 1 6 6 

 , || 3r dub; 6 udlig dWteraL cf IPetr 4,18 | Cpr(חנקסע6ושש) סָמָח
og 1IMSK 6S Tp); 1 frt 05 5,זז || 111? 1ל רַסְחָי[ רובענ 69 cf Dt 15,8; 6 add] 

 ןּוּכי.  velז2 **1 + דַמָשי ₪( 14,זז | ל ] 6 6 6 6אטקשןגססוש (6 םיקתנ) ןְתיַא



12,13—138 PROVERBIA 10 

 :'קיִרַצ הָרָּצִמ אָצַו עֶר יׁשֲהמ םִיַתְפַׂש עַׁשְַבי
 :ול בוש םֶרָאדִדְי לומָנּו בּוָמ"עַּבְשִי שיִאדיִפ יָרְפִמי
 :םָכָח הָצֲעְל עַמְׂשְו יָניֵעְּב רָשָי ליִוָא רב
 :םּורָע ןֹוָלָק הָפכְו ֹוְעּכ עוו םויַּב ליֲאיֿפ
 :הָמְרִמ םיִרְקֶש דַעְו קֶרָצ דיי הָנּומָא יפי
 :אַּפְרַמ םיִמָכֲח ןוׁשְלּו בֶרָח תֹורְדמְּכ הָמּוּב שי
 :רַקְׁש ןֹוָׁשְל הָעיגְרַא-רַעְו רַעָל ןיְכִת תָמֲא"תַפְׂשיפ
 :הָחְמִׂש םֹוָלָׁש יֵצֲעיְלּו עֶר יֵׁשְרֲח"בָלְּב הָמְרַמיַ>

 :עֶר ּואָלָמ םיִעְׁשְר ןָאדלָּכ קיד הָגַאִיְיאְלְי
 :ֹוָנֹוצְר הָנּומָא ישעו רקָש-יִתְפְש הָוהְי תָבַעותִי

 :תְִֶא ארק םיִליִסַכ בלְו תעָ הָסָּכ םּורָע איי
 :סמָל הָיְהִּת היִמְרּו לושְמִּת םיצּורָח-דייצ
 :הָנֲחֿׂשִי בוט רַבְדְו הָנֲתַׁשִי שיִאדבלְב הָנֲאְדיפ

 :םַעְתִת םיִעָשְר ךְרֶדְו 'קיִדצ יוהערמ תי
 :ץּורֶח "רק םָדּןוהְו 'ודיצ הָיַמְר יִָּרֲחַיאְליז
 :תֶוָמ"ֹלֲא יהָביִתְנְךרָדְו םִיַח הָקָרְצ חַרָאְּב=
 :הָרְעְּג עָמָשאְל ץֶלְו בָא ירסּוִמ םֶכָח ןֶּבי 3

 :סָמָח םיִדנְב ׁשֵפנְו בוט לבא שיִאדיִפ יִרָּפִמּ

 :ֶהָתַחְמ ויָתְפַש קשפ ּוׁשְפנ רמש ויפ רצנ
 :ןְׁשְדְּת םיִצְרָח ׁשֵפָנְו לֵצֲע וׁשְפַנ ןֵאָו הוַאָתַמּ
 :ריִפְחִיְו שאב עׁשְר קיִּדַצ אָנְׂשְי רָתְׁשרַבְּרפ

 .:תאָמַח ףלסְת העשרת רֶצּת הָהָר"
 :בָכ ןֶהְו שָשּורֶתַמ לכ ןיִאְו רֶׁשֲעְתִמ שיז
 :יהָרֲעְנ עֶמְׁשאָל שרו ּורָׁשְע ׁשיֶא-ׁשֶפג רָתּכ*

  | 6שקונ י6| שקומ | * 6+ 364 | 14 א בושי, 0 בישי 6 516 13
  | ar cf 91,10; 6עדוי | דל 1? חיִפי | 18 56 066, סע אָטוב (0:** חטוב)

 : ? [55 2הָואָנ | 22 1 ¢ 251155 6 הָשַעו | 25 | ּונָחַשִמ 6 ָהְנֶחָשַמ (נָחָשִת
26,5( eּונָחמַׂשִי, ָהְנֶח-- || 26 ** 1 ּוהָעְרַמ רֶתַי 6 111 ְס,8 | ל ז 5163155 * -- 9 
et postea 6+13,21a || 27 ° hap leg || ?ל ב ּהֶדיַצ | = 1c 65 invers cf 

1,13; 24,4 et l fit םדָאְל | 28 * 6 uvnaikdkwy = Nay ? 0 devium; 1 frt אל 

  3-לֶא | סס  (cf 16,29; w 36,5; Jes 65,2) vel Qn? | * 1 c 25MSS Vrsמ
 |  214עַמָשַי 1 רֶסּומ | * ו בַהֶא 621 | 2 7155 80 עָבְשְי 63 *115 *
2 frt dl (cf G6S¥) et ] antea INN nisi mavis W) | 5 | Wal cf 19,26 | 
v 6 >6F |= iMSKen GA םיעָׁשְר | 8 prps הָלֲאְג אָצְמ 0. 



 ילשמ 1 7

 :"ָּךָעְַי םיִעָשְר רֶנְו יחָמְׂשִי םיִקיִּדצדרּו
 :הָמְכָח "םיִעְעּוְנתֶאְו הָצַמ ןּתְי ןודָוְּבדיקרי*
 :'הּבְרַי דוילע 'ץֶבְקְו טעְמו ילָבַהמ ןוהיי
 :הֶאְב הָואִּת םייח ץעֶו בֶל"ֹהְלֲחַמ הָכְׁשִמְמ תָלֲחֹוּתיי
 ירש אּוה הָוצִמ אֵריִו ול לָבְחְי רבָדְל זו
 :תומ יִׁשְקמִמ רוטל םייח רוקְמ םֶכֲח תֶרֹוּתי

 :ןָתיֵא םידגּב ךרקו "חְּפַי בוטילְכשי
 :תֶלְגַא שָרְפִו ליִסְכּו 'תַעָרְב הָשְעִי םורָעײלּכי6
 | :אַּפְרַמ םיִנּומָא ריִצְו עֶרּב 'לָּפִי 'עַשְר ּךאְלַמ"יז
 :דָּבְכְי תַחְכּות רָמשו רסּומ ערופ לקו ׁשיֶרוצ
 :עֶרַמ רּוס .םיליספ תַבֲעֹותְו יׁשמנל ברעת הָיָה הָוֲאַּתט

 עורי םיליִמְכ הָעֹרְו םָכֲחְו םיִמְכֲח-תֶא דולה
 :בּוט-םלׁשי םיִקיִדַצהתַאְו הֵעָר ףִּדַרִּת םיִאַטַחי
 :אטוח ליח קילל ןופְצְו .םיִנְבִדיִנְּ ליִחְנִי בוט:

 :טָּפָשִמ אל הָּפְסַּג שיְו םיִשאְר ריִנ .לָבָאְדבְר

 J :רָפּומ רחש ובַהְאָו נב אנוש וטֶבָש ךשוח*
 רָקְחָּת םיִעְׁשְר ןְטָבּו ּוָׁשְפַנ עַבְׂשְל לכא קיצי
 ּונֲחְרָהֲת ָהָָיּב תֶליֲאְו ּהָתיֵב הָתָנָּב 'םיִׁשָנ יתֹוָמְכַחי 4

 :ּוהזוּב ויֵכָרְּד זוָלָנּו הָוהְי אָרְי ושנְּב וה
 :'םֶרּומָשִּת םיִמָכֲח יֵתְּפִׂשְו יהָוֲאּג רֶמֹח לָאדיִפְב
 :רֹוָׁש ַחָכְּב תֹואּובְּת"בָרְו רָב 'סּוָבֲא יםיִפָלֲא ןיִאְּבי
 רָקָׁש דע םיִָוְּכ חיִפְיְו בכי אָל םיִנּומֲא רע
 1 :לקנ ןבְנְל תעַרְו ןָאְו הָמְכָח ץל-שקַּב*
 / :תעָדייֵתְפש יָתעלי-לבוי ליִמְּכ שיִאל דָננמ יל

<< 

 0 פ * 5 (od. ravréc) חַצְנל 15 חמצי ; 1 תרי ] ל 6 886 || זס * 6; 6
 Ff . קר? | * 1 םיעונצ ₪6 1:2 || 1c 6% לָהֹבִמ cf 20219 | 1 ץְב |
 | ? 6 עמ הָּבְרִי; 64-306 | 13 * 81 41 | ל 16 6 םֶלָשי 6 ך-806 | 15 *6+-
 00 = = 808 6 ס,זס || ל 16 6 (6ש 6חשג616) םֶדיִא | 16 * 80 לפ | ל 1? (1 15%
 ₪ תעד הָּסַכִי 6 12/23 | ד *1 ? רקש ְךַאלמ | לפי | זֶכ מוס 193 ₪ 9
 prb stichus exc || 20 1 c K lb] cf Jer 51,50 et DI (6), Q(6)20_ ףלוה
 et םָּכְהְי | 21 1 ft c 6 םָגׂשַי | 23 pזק תיִשאָר 2) שו (6( 1315*=) םיעשר 0)
 al antea 72N 27 | Cp 14, r*1nIbon cfizojPalj2lciMSs Vis ר'3ב[
 | 3 * 6 ש 36,12 sed | fit Nia cf ro,13 | ל 1 6 5*15\1 שנפ םּורָמָשִּת | 4 * תו
 MSS D maj || ° prps Dg cf 14,28 )רָב = 4 (umentun \ 7 * 68 לכ |[ 9

cf A 20,15.תת יִלְכּ  

ih 



1 4,8--1 PROVERBIA 104 

 :הָמְרִמ םיִליִסָּכ תֶלְגאְו דר ןיִכָה םּורָע תֶמְכָח
 :ןוֶצְר םיָרְׁשְי ןיִבּו םָׁשָא ץיֵלְי םילוָאי
 :'ִרֶז ברָעְתִודאְל ותָחְמָשְבּו ֹוָׁשְפַנ יתָּרִמ עַדוי בליי
 :ַחיִרֶפַי םיִרָשְי לָהֶאְו דָמְשְו םיִעָשְר תיִביי
 :תָוָמיֵכְו הָתיִרֲחאְו ׁשיָאיגְפִל רֶׁשְי רד שי
 | :תָגּות הָחְמַׂש ּהָתיֹדֲחֲאְו בל"בַאָכִי קֶתְׂשִביםַניי
 :בוט שיא ריָלָעִמּו בל גּוס עַּבָשַ ויָכְרִדִמיי
 :וְְׁשֲאל ןיִבָי םורְעָו רָבְדלֶכָל ןיִמָאְי יִתָפיי
 :חטובו רָּבַעְתִמ ליִסְכּו עָרָמ רָסְו אָרָי םֶבְמ
 :אָגָשְי תומזמ שיִאְו תַלְוֲא הֶשעַ םִיַפא-רַצקיל
 :תַעָד ּורְּתְִ םיִמּורֲעו | תלו םִיאָתפ יוְלֲחְנל

 :קיִע ירעש-לע םיִפָשְר םיָבֹומ גל םיִער וחש
 :םיַר ריִשָע יִבָהֶאְו שָר אָנָשּי ּוהֲעַרְכ"נ=י
 :יָרְׁשַא םיָנֲע ןֶנוחְמּו אָמוח ּוהעְרְלדָבי
 :בוט "ישְרִח יתַמָאֹו דָסַחְו עֶר יֵׁשְרְח יּועְתיד יאֹולֲה*
 :רוסָחַמְלּדַ םיתַפׂש רַבְדּו רָתֹומ הָיִהְי בַצֲעלֶבְּב
 :תֶלּוא םיִליִחְּב יתָלְֲ יםָרְׁשְע םיִמָכַח תְרָמְעא

 :הָמְרמ םיְִָּכ פי תֶמָא דע תושפְג לימי
 :הָסֶחַמ הָיְהְ וינָבְלּו .זָעחַטְבִמ הֶוהְי תַאְרִיְּב
 :תומ יַׁשְקֹמִמ רּוסְל םִיַח רֹוָקִמ הָוהְי תאר

 :ןוזָר תַּתֲחִמ םאָל סַפֲאָבּו .ךלמ"יתרדַה םע"בְרְּב
 :תָלְוַא םיִרַמ חּו-רצְקּו הָנּובְּת-בַר םִיַּפַא ְךִרָאפ

 :הָאנִק תֹומָצע בָקרּו אּפְרמ בל םיִרְׂשְב יח
 :ןויְבָא ןגח ודָּבַכְמְו והשע ףרח לָּד קְׁשְעי

 v g crrp || ro*sic 4, id 11,21; 15,1 | ® 6 (j)T || זז 65% דמעי 61207 | 121 |
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 :קיִּדצ ֹוָתֹומְב הָפֹחְו עָשְר הָחָּי ֹותָעְרְּב>
 :ַעְדְוּת יםיִליִסְּפ בֶרְקְבּו הָמְכֲח ּוֵנְּת ןֹובְנ בֵלָּב
 :תאָטַח םימָאְ דַסֲחְו יוִג"םַמֹוְרְת הָקָדְצי
 :שיִבַמ הָיִהִּת ותְרְבָעְ ליִבָשמ דָבַעְל ךְלמ" ןוצר5

 :ףָא"'הָלעי בער הַמח יבש ְךר"הָנֶעמי 15
 :תָכְנֲא עיִּבי םיִליִסָכ יפו תַעְד ביִטיֵּת םיִמָכֲח ןֹוׁשְל
 :םיִבֹוטְו םִיעָר תוֿפצ הָנהָי יניָע םוקָמדלֶכְּב

 ַּורְּב רָבָׁש ּהָּב ףַלְסְו םיֶיִח ץע ןוׁשָל אפר
 :םֶרָעַי תַחְכֹוּת רֶמֹׂשְו ויָבָא רָקּומ ץֵאָנְי לֹא
 :יתָרָּכעָנ עֶׁשָר 'תָאּובְתִבּו בֶר ןח קיצ יתיִּב"
 :ןכדאל םיִליִסְּכ בָלְו תַעָ ּורֶזְו םיִמְכֲח יֶתְפְׂשִי
 :וְגוצְר םיִרָשְי תַלְּפְתּו הָוהְי תָבֲעּוְת םיִעְׁשְר חב
 :בָהֶאְי הָקְדִצ ףָלִרְמּו עַשְר רב הָיהְו תבַעוְתי
 :תּומָי תחכות אנוש חרֶא בֶזעל ער רֶסּומיפ

 :םֶדָאְדיִנַּב תוָּבְליִּכ ףא הָנהָי דֶנֶג ןודבאו לאש

 :ךלי אָל םיִמָכְִֶא ל כזה ץל-בהָאְי אליי
 :הֶאַכְנ ַחּוְך בל תַבָצַעְבּו םיִנָּפ בטי ַחַמָׂש בל"
 :תֶלּוא הרי םיִליִסַכ ינָפּו תַעְּד-שָקַבִי ןובָנ בל
 :דיִמָת הָּתְׁשִמ בלד בוטו םיִעָר יִנֲע ימי

 וב הָמּוהְמּו בָו רֶצֹואמ הָוהְי תֶאְריְּב טַעְמ במ
 :ֹוב"הָאָנְְׂו סּובָא רֹוֶׁשִמ םָשהְבַהאְו קֶרָו תֶחְרַא בוט יז
 :ביִר טיִקָשַי םִיֿפַא ְֵּרֲאְו ןורָמ הָרְנְו הָמֲח שיאי
 :הָלָלְס 'םיָרְׁשְי חרֲאְו קָדָח יתַכְׂשָמִּכ לֵעָע ּךרָי
 :ֹומֲא הָזּוּב יםְדֲא ליִסְכּו בָאדחַמְשְי םֶכָח בי
 :תֶכְל-רָשְיי הָנּובּת ׁשיִאְ בל-רסחל הָחְמְׂש תלוי
 ז -ו% :יםּוקִּת םיצעוי בֶרְבּו דוס ןיִאְּב תובָשחמ רַפְהי
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 :בּוטדהַמ וָּתְעְּב רָבָדְו ויפ"הָנעַמְּב שיִאְל הָחְמְׂשיג
 :יֵהַּטַמ לואְׁשִמ רוס ןעמל ליכטל יהֶלַעַמְ םיִיח חרא
 :הָנמְלֲא לּובְּג בֵטיְו הָוהְיוחָּסִי םיִאְג תי
 :םַעְניִרְמִא םירהְטּו עָר תֶבָשְחַמ הָנהְי תֶבַעְְתִי
 :היִחְי תָנָּתַמ אָנושו עַצָּב עצוב ותיִּב רבע
 :תֹועְר עיּבי םיִעְׁשְר יפו תונעל הָנִהִי קידצ בל

 :עֶמְׁשִי םיקיִדצ תּלִפְתּו םיִעְׁשְרמ הָוהְי קית
 :םָצְעְְןְׁשַדְּת הָבֹוט הַעּומְׁש בל"חַמְׂשִי םִיַניִעְרואָמי

 :ןיִלָּת םיִמָכֲח בֶרָקְּב םִיַח תַחְכֹוּת תעַמְׁש ןזָאי
 :בָל הָנֹוָק תַחַכּוּת עַמּוׁשְו ּוׁשְפנ סָאֹומ רֶסּוִמ עֶרופ*

 :הָוְנֲע דֹובָכ יָנְפַלְו יהָמְכָח רָסּומי הָוהְי תֶאְרי
 :ןוׁשָל הנעמ הֹוהְיִמּו בֶלהיִכְרעְמ םֶרֶאְלי 6

 :הָוהְי תּוחּור ןֶכתְו ויָגיעְּב ךַז שיִאְדיכְרְילְּכ
 :ּךיִתְבָשָחַמ ונכיו ךישעמ הָוהְידְלֶא לָג
 :הָעְר םויָל עֶׁשְר-םנְו ּוהְנַעמַל הָוהְי לעּפ לכ

 :הָקָנִ אָל דיל ךָי בליהֿבְג"לְכ הוהְי תבעו
 :עֶרֹמ רּוס הוהְי תֶאְרְבּו ןֶוָע רּפְכְו תָמֶאָו דָסָחְּב*
 ותא םֶלְש ויִבְוואְדּנ שיִאדיכְרּד הָוהְי תָצְרַב
 :טָּפְשִמ אָלְּב תואּובּת בְרַמ הֶקָהְצִּב טעמ בוטל

 :ודעצ ןיִכָי הוהיו וָּכְרּד בשחו םֶדֶא בלי
 :ויִפדלַעָמְי אֵל טַּפְשַמְּב ֶלֶמיִתְפַשלַעוסָסְק
 :סיִכיִנְבַאדלָּכ ּוהָשָעַמ הָוהיִל יטְָּׁשִמ ינְזאְמוז ולפי
 :אָפּכ ןוּכְי הָקְדִצְב יִּכ עֶׁשָר תֹושֲע םיִכָלְמ תַבֲעּוְת =
 | ובָהֶאְי 'םיָרְׁשְי רָבֹדְו .קֶדָעיַתְּפש יםיִכָלְמ ןוָצְרי
 :הָנָרְּפַכְי םֶכָח ׁשיִאְו תֶוָמ"יִכֲאָלַמ ָךְלֶמתַמַחי
 :ׁשֹוקְלִמ בֶעְּכ וֹנּוצְרּו םִיַח ְךָלָמ"יַנְּפירוִאְבי

24 ° dl? (>IMSK=) | 6ל 41? (( הטמל) || 26 קזקפ דנוצרו | 28 6% ח(טד 
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 :ףָמָכִמ רָחְּבִנ הניב תק ץּוְרְחִמ בוטְיהַמ הָמְכֲחיהנָקי6
 :וכְרַּד רצנ ושפנ רמש יעָרְמ רּוס םיִרָשָי תַּלְסְמיל

 :ַחּוְר ּהָבָּנ ןולשכ ינפלו ןוֶאְ רָבָשיִנָפְלי
 :םיִאְגתֶא לש קלחמ םייָנעדתֶא ַחּורדלפש בטופ

 וירא הָוהיב חָמובּו בֹוָמאָצמִי רֶבֶ"לע ליש
 :חקְל ףיִקי םִיֿפְפׂש קָתָמּו ןֹוָבָנ אְרְקְי בל"םכֲחל*י
 :תֶלָּוַא םיִלְוֲא רסּומּו ּוָלֲעְּב לָכָׂש םייח רֹוָקְמ=-
 :חקל ףיסי ויָתְפָשִדלַעְו ּוהיִפ ליִּכָשַי םֶכֲח בל
 :םָצֲעָל אּפְרִמו שָפָגַל קּותָמ םעֶנייִרְמַא ׁשֵבְּר"ףּוצי
 :יתָוָמדיִכְרד ּהָתיִרַחֶאְו שיִאדיִנְפל רֶשָי רד שי
 :ּוהיִּפ ויִלָע ףַכֶאדיִּכ ו? הָלַמִע לָמְע שָפְנ
 :תֶבָרִצ שא יתפש- לעְו הַעְר יהָרפ לעב שיא ל
 :ףולֲא דיִרפמ ןנרנְו ןֹוֵדמ 'חלשי תוכָּפְהַה שיא

 :בוטדאל דב וכיִלוהְו ּוהֲעַר הפי םֶמָח שיא
 :הָעְר הְָּּכ ויִתָפִש ץרק תֹכְּפִהַּת 'בָׂשְהל ויני יהָצעי
 :אָצְמִת הק ְךֵרָדְּב הָביֵׂש תרֲאְפִּת תרָמְעי
 :ריִע דָבְלָמ וחּורְּב לשמּו רּוּבִנִמ םִיפַא ְךֶרָא בוט

 :ְֹמָפְׁשִמ-לְּכ הֹוהְימּו לָרוגַה-תֶא לָמּוי קיַחבי
 :ביִרְיַחְבַז אָלִמ תִיָּבִמ ּהָבדהְוְלַשְו הָבְרִח תַּפ בוי 7

 :הָלַחְנ קלי םיחא ךותְב שיִבְמ ןֶבּב לושָמְי ליבְׂשַמ דָרֲע*
 :הֹוהְי תובל ןחבו בָהְּזל רּוכְו סבל ףרְצַמּ
 ַה ןוׁשְל- לע ל ןיזמ "רקש ןואדתפש" לע ביִׁשְקִמ ערמי
 :יהקני אל ידיֵאָל חַמָש ּוהשע ףכמ שרל געל

 :רכְׁשיתַפְש לניו ףא ירתייתפְׂש ילבנל הָואְנְאלז
 :ליּכְׂשִי הָנפְי רֶׁשֲאלְכדלָא וילֲעְב יִניִעּב רַחְׂשַה ןֵחדְוָבֲא*

 :ףּלא דירפמ רָב הגש הָבֲהֲא שקבמ עׁשָּפ-הּסכִָי
16 * rIMSS yp; 1 c iMS 6 nip |» dl | 17 6+ add | 19 1 © Q Dy 

RK DY | 22lc 68 ִעְבְל' |25 cf 14,12 || 26 inc || 27 ° 6 (16,30) רוּכ | 

PK ויָת- 0 ות | 28 sic 41 (} min); Or זָגְרנְו | 30 * cf w 32,8; prps? Dעצ 
 ]'זאמ = ° ||  cf 1S 15,29רקשמ (?)  | Cp 17, 4 * prpsל 16 6 בשחי | 33,15 165
 | (6* post 17.4 =(  | / 6+ add | 6 6-4- 400דָבאָל 6 6 ₪ 1* 5 || )*2/155(
7 * prps ja), sed cf Jes 32,5 ||” inc;.6 riord = ?‘ר 



8 PROVERBIA 1045 . 

 :הֶאַמ ליִסָּכ תוָּכַהְמ 'ןיִּבַמְב הָרֲעָנ יִתַחַּתיס
 :ֹוְּב"חַלְׁשי יִרְזְכֲא למ ער"שקבי יִרָמְדַאיו
 :תְלוֲאְּב ליב" לֶאְו שיִאְּב לּוכַש בל שונָפי

 :ּתיּבַמ הָעַל שיִמָתדאְל הָבּוט תַחָּת הָעְר ביִשָמיי
 :שוטְנ ביִרָה" עלה יִגְפלְו ןיִדָמ תישאר יםימ רַמּופיי
 :םָהיֵנְׁשיםַנ הוהְי תבֲעֹות קיִדצ עיִשְרַמּו עָשְר קידמי
 :יאבָלְו הָמְכָח תונְקְל ליִסְּכדִיְּב ריִחְמ הָגְהֶמָלַ
 :ידלוי הָרְצְל חַאְו עֶרָה בהא תַעלֶבְּביז
 :והעַר יִנָּפְל הָּבְרַע ברע ףַּכ עקת בלדרסח םֶדָאי
 :רבָשד שקבִמ ֹוחְתֿפ ּהיִּבְנַמ הָצַמ בַהֹא עשפ בהאי
 :הַעְרְּב לו ונּושְלב ְךַּפְהְנְו בֹוָטדאָצְמִי אָל בל-שקע%

 ב יבא חמְָ אלו ל יהָנּתָל ליב ליי
 םָרָג"ׁשְּבִִּת הֶאֹכְנ תּוָרְו הָהּג בֶמיֵי הַמָׂש בל
 :טָּפְׁשִמ תֹוִחְרֲא תֹוטַהְל חְקי עָשְר קָחַמ דַחְשי
 :'ץרא-הצקב .ליטכ יָניֵעְו הָמְכָח ןיִבַמ יִנּ"תֶא+
 :ותְדָלּוָל רממ ליִחְּב ןּב ויָבָאְל סע
 :רׁשי-לַע םיִביֵדְנ תוּכַהל בוטדאל קיִדִצל שנע ג
 :הָנּובּת שיא חּור-רקו תַעָּד עדוי ויִרָמא ךשוחיל

 :ןובָנ ויִתְפָש םֶמא .בָשְָיםֶכָח שיר ליִנָא =
 :עָלנְתִי הֶיָשּות-לֶכְּב דָבְפִנ שקבָי הָואְתְל י 5

 :וָבְל תּולּגְתְַּבִדֶא יפ הָנּובְתַּב ליִסֶּב ץֶּפְחַאְלְי
 :הָּפְרָח ןילק"סעו זוְּב-םנ אָּב עְׁשְר"אובְּבג
 :הָמְכֲח רּוקְמ עבנ לחנ שיאי יָרָבִּד םיִקְמַע םָיָמ
 :טַּפְׁשמּב קיַצ תוטהל בוטדאל עַשְריִנּפ תֶאׂשי
 :אָרְקי תוָמְלָהִמְל ויפו בירב ּואָבִי ליִסכ יִתָפש<
 :ושְפַנ שקומ ויִּתְפֶשּו ֹוְל"הָּתַחְמ ליִסכ- יִפל

 :ןטב-ירדח ּודְרָי םַהְו יםיִמֲהלְתַמְכ ןֶנְרנ י רָב
 זס * ;radix hI 6 nתָּת (ג תתח) || * 6 ןיִבַמ בל | זז 36 שיא ? | 13 א

grdoig kal dyn = 2שימת, 6 שּומָת | 14 *1 6 6 םיִלָמ> | ל* 8טפ; 6  
 הָנֶמֶשְו ? | 16 6 + 19b + 20b | 17 6-66 ? | 2ז * 1 ₪ הגות | * 6-368 |
 22 | הו שו היִוָג 6 36 || 24 ** \/גז9 ץראה ץֶקְּב | 26 1 קצמ רָתָי 6 וע 31 ,24]]

27 lc א רקו, 0 רקי | 28 <6 | Cp 38,11 prb c 6 (rpopdget) הָנַאְתְל + 
Jdc 14,4 | 2 lftc 6 (Appocuvy) תולְלוהְּב | 4lfrtc sMSS SDD | prv 86 

19,15 || = 1 frt formam vbi NN dulce esse cf 26,22. 



 ילשמ 1 9

 :תיִהְׁשַמ לַעְבְל אּוה חַא ּתְכאַלְמַב הָּתַרְתִמ סג
 :בָגְשִנְו קיִּדצ ץּורְיוְּב  הָוהְי םש זָע-לּדְנַמי
 ֹותָּכְשַמְּב הָבנְׂשִנ הָמּוחְכּו .ָגַע תירק רישְ ןָהיי
 :הָוְנע דֹוָבָכ ןָנפַלְו ׁשיָאזבָל ּהָבְנַי רָבָשיִנְפָליי
 הל ולאה .תֶגגַא 2% םֶרָטַּב רֶבָּד ביִשָמ

 :תעדישקבת םימכ ואו תעיהְנקי וב בל
 :ּונָחְכַי םיִלּדְג ןגַפְלְו ול ביחְרי םֶדָא ןֶתַמי
 :ורקחְו והער אבי ָביִרְּב ןושארה קיצי
 :דיִרְפַי םימּוצע ןיִבּו לָרּוַה תיְִּׁשִי םיִנָיִדְמי
 :ןומְרא חיִרְבַּכ 'םיִנְוְדִמּו זעְ"'תירקִמ יעֵׁשְפִנ חָאיפ
 .עָּבְשו ויִתְפָש תֶאּובְּת נֶטְּב עֶבְׂשִּת שיִאדיפ יִרְּפַמ
 :הירְפ לכאי ָהיֶּבַהְאְו ןוׁשְלדִיְּב םיִיַחְו תוָמי
 ן 'הָוהימ ןוצְר קַפיַו בוט אָצִמ יהָשא אָצַמ>
 :תוזע הָנעֶי ריִשָעְו שָררְּבִדְי םיִנּנֲחַּת
 :חֶאַמ קב בה שיו .לעעורתַהְל םיִעָר "שיא
 :יליִסְכ אּוהְו יויִתָּפש שָקעמ ומְתְּב ףלוה שר בוט 9

 :אטוח םִילְּב ץַאְו בוָמדאל שָפְנ תַעָדאלְּב ם
 ובל ףעֶזי הוהי-לעְו וּכְרּד ףלסְּת םֶדָא תלוי
 :דֵרְּפִי ּוהֹעְרִמ לָדְו םיָּבַר םיִעַר ףיִסֹי ןוהי
 טְכְמִי אָל םִיִבָזַּכ ַחיִפָיְו הָקָנִי אֵל םיִרָקׁש רע
 :ןָּתִמ ׁשיִאְל ערָה"לכְו ביִדְנייִנְפ ָּלַחְי םיִּבַר
 ּונמִמ ּוקֲחָר ּוהֲעַרְמ יִּכ ףַא ּוהֲאנְׂשוׁשְריַחַא לכל

 zו 4

 :*המהדיאל םיִרָמִא יףרמ"|
 :בוטדאצמל הֶגּובְּת רמש וָׁשְפַנ בהא בָל-הֶנְק
 :דבאי םיִבָזַּכ חיִפיְו הקָני אָל םירְקַש דעפ

 ו

-. 6 

ro prps Diר\ | Ir in 6S 8 ךכש = ךכס | 14 6 (Bepdrwv ppoviuog) 

  9ּוהָּלֲחְמ | :5 1 6 הָניִּב ץe] הָּמְזְמ 61 6 | זָד 16 0 אָבּ, א אבָי | ָס * טס:
  | 20 sic Occ etםיִנָיְדִמּו % םיִנודְמּו, 6 םיִמֹורְמּו  jsoעֶׁשֹונ | ל 9 קֶּ

 |  | 5 6 +4 | v 23—19,2 >6הבוט +  {a2 = 1 (ras) 630/55סא
24 lc MSSS SEW: || > 6MSS37Y niוpֶלְהָתְר; 141 | Cp 19, 1° lc ca 4oMSS 
  6ויָכְרְּד | * 16 5 6 28,6רישע | 4 = קלע א | ל *= ּוהעְרַמ | ל 28,6 < 56

+3 hemistichos; tertius 6 ToAAd kakoroidv TeAegioupyel Kakiav vid pars 

 אל, 0 ול | * 6 60ש00610ג. %6 * || 6060086 56 86 6 5 || 1678/75
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1106 PROVERBIA 1047 | 

 :םיִרָשְּב לשמו רֶבֲעְל"יִכ ףַא גּנֲעַּת ליִסְכָל הָנאָנדאְליַ

 הנוצר בע לע לכו דל נז רי םֵהָגִי
 :הָׁשא יגיְדִמ דפ ףָרְו ליס ןּב ויֵבֲאָל תהיי
 :תָכָכְׂשִמ הָׁשֲא הוהְיִמּו תֹוָבֶא תלֲחנ ןֹוהָו תִָּבי
 :בַעְרְת הָּיַמְר שָפנְו הָמַּררַּת ליּפַּת הָלָצַעַיפ

 :יתָמוי ףיִבְרְ יהזוּב ושָפִנ רמש הָנְצִמ רמש
 aN ol ל ןנוַח הָוהְי הָוְלַמי
 :ָךָשַפַנ אָשִּתדלַא ותימַהדלָאְו הָוְקּת ׁשיִחיּכ ְךנְּב רפול

 :'ףסות דעו ליִַמדא יכ' ׁשֶנָע אֵׂשג הָמֲחלְר
 ְֲּתיִרֲחֲאְּב םּכְחַת ןעֿפָל רֶסּומ לקו הָצִע עָמָש<
 :םּוקְת איה הֶוהְי תצעו שיִאדבְלְּב תוָבְשָחַמ תוָּבַרִיי
 :בֶזָּכ שיִאָמ שֶרְבּוטְו .יִּדְסַח םֶדֶא תות
 :עַר דקְפולּב ןיִלָי עֶבְׂשְו םִיַחְל הָיהְי תארי
 :הָנָביִׁשְי אָל ּוהיֿפ-לֶא-מַג תַחְקִּב ּודָי לֶצָע ןמס=
 :תַעָּד ןיִבְי ןובָנְל חיכוהְו .םֶרְעַי יִתָפּו הָּכַּת ץל*5
 :ריִּפְחַמּו שיבמ ןּב םָא ַחיֶרְבַי בָא"דרְׁשְמ5
 :תַעֶדיִרְמַאמ תוגָשְל רָסּומ ַעֶמְׁשִל יֵנְּב-לַרֲח יה
 :ןואדעלבי םיִעָשְר יפו טָּפָשמ ץיִלָי לַעַלַּב רע
 :םיִליִסָּכ וגל תומלַהְמ םיִטָּפָש םיִצָלִל ּונֹוָכְנפ

 :םָּכְחִי אל ו הָנָׁש -לֶכְ רֶבָש הָמֹה ןִַיַה ץלו 20
 :ושָפַנ יאטוח וְּבעֶתַמ ףלמ 'תַמיִא ריִפְּכַּכ םַהָנ
 :עֶלגְת ליאל ביִרָמ תֶבָש שיִאְל דווָבְּכ
 :ןיאו ריִצקּב לאְָ שחי אל לע רחמי

 הנרי הגבת ׁשיֶאְו ׁשיִאיבָלְב הָצע םיִקְמע םִיָמ
 :אָצְמְי יִמ םיִנּומֲא ׁשיִאְו יוְדְסַח שיא אָרְקִי םֶרָא"בְר*

cf 133 | > KSCהזבו | ? קזקפ רָכָד  Vrsזז 16 50 ְךיִרֲאָה | 161  
 תֶמּוי 60 תּומָי | 18 == 6 66 56 קוש (= ןודָז"לַא ?); 1 56+ 4 | דף * 638 רב 6

1c 6לָדֹנ); א לרג || *-* ₪ || 20 קזק ְּךיִתֹהְרָאְּב |22  (QOrOrkaלֶדג - QOcc 
 תֶאּובִת | 23 1? דפי | 24 6 66 ד6צ א6\חסט (00דס0) (ןָצחְּב) | 27 ! ָתּונָשְו

Cp 20,661 6) | 28 | יב ל 5 | 29 סז** םיִטְפַש; 16 6 םיִטוש +6 םיִטָבש |  
cf 8,36;ו ©  * P=: gu: eum lacessit2 * קזקפ רָמָא צו יִרָמָא (תַרמָא?) |  

prps Dh cf ibidem || 3 1 frt c 6 QW; prps naש | 4 אט לַאְשִי 98 לֵאָׁשְוו 
 ₪ ?  1דָסָח ׁשיִא אָרָקִי (6 דסח 'א); 889 = 6



 1048 ילשמ 3,.21—20,7

 :ויָרֲחֶא וינב יֵרְׁשַא קידצ ֹוָמְתְּב ְךְלַהְתַמְ
 :עֶר"לְּכ ויָניעְב הָרָזִמ ןיִדראָסַּכלע בשוי למי
 :יִתאָטַחַמ יִּתְרַהְט בל יִתיִכַז רמאיקימפ
 :םָהיֵנְׁש-םִג הוהְי תָבֲעּוּת הָפיִאְו הָפיִא ןֶבֶאָו ןְבָאיײ
 עפ רֶׁשְיםַאָו ךזיםֲא רעננה וָלָלעמְּב סיי
 :םָהיֵגְׁש-בִנ הֶׂשֲע הֹוהְי הָאֹר ןיִעְו תעמש ןְזָאיי

 :םֶקְלְ'ַעַבֶש ףיגיע חֶקּפ ישָרְותְְּפ הָנש בֶהֶאָתְלַאי
 :לַלַהְתִי זַא ול לזאְו הָנּוקַה רמאי עֶר ערי
 :תַעְרְיִתְפְש רֶקָי יִלָכּו םיִניִנָּפדבְרְו בֶהָז 5
 :ּוהָלְבַח םיִרְכָנ דַעְבּו רֶז בָרְעדיִּכ ודְנָּבהחקְל6
 :ץצח היִפאָלַמ רַחַאְו רש םָחָל שיִאְל בֶרָעיל
 :הָמֲחְלַמ השע תולְּבְתַתְבּ ןוּכִת הָצַעְּב תּובָשַחַמ י*
 :בֶרָעְתִת אל 4 הָתֹפל ליִכְר ךלוה דוס הָלּג 19

 rc אל ּהּתיִרֲחַא -הנושארב תַלָחְבִמ 2

 ל עשיו החיל הוק עָרְיהֶמְלשא רמאת-לַיי
 :בומ"אל הָמְרַמ ינְואְמּו ןֶבָאו ןָבֲא הָוהְי תבעו
 :ֹוּכְרַּד ןיבַײײהמ םדֲאַו רֶבְגדיִדעְצִמ הָוהיַמ4
 :רקבְל םיִרָדְנ רַחַאְו ׁשֶדָק עלי םָרָא שקומ>5

 | :ןפוא םֶהיִלָע יבש כ למ םיִעְׁשְר הָרָזְמ5
 | :ןָטָבְדיִרְרחדלְּכ שפח | םֶדֶא תָמְשַנ הֶוהְו רגיז
 | :ואְסּכ דָסָתַּב דַעְסְו ָלֶמּורְּצְי תָמֲאָו דָסָחי
 | :הָביִׂש םיִנָקִז רָדְחְו םָחֹּכ םיָרּוהּב תָרָאְפִת*פ
 | :ןטָבדיִרְדַח תֹוכמֿו יעֶרְּב קיִרָמּתְי עַצַּפ תווָרְּבַחּי

 = ּונָשִי ץֶפְחְי רָשא-לָּכְלַע הָוהִידיְּב למה בל םִיַמ"יגְלַפ 21
 :הוהי תב ןכתְו ויִניִעְּב רָשָי שיא רי
 :חַבָּזִמ הֹוהיִל רַחְבִנ טפְׁשִמּו הָקָדְצ השָע

1 

 ro—I3 6 post 22 || rr 6 כרד; 1 ? 8 | ז3 * 569 שְרּות 3 שור 615 2/7 |
 ל ] = 6 טופ 'בשו | 14--19 >6 | 16 06 היִרְכְנ; 16 אע םיִרְכָנ ץel ¢ 5 יִרָכָנ |

cf 7,9 || 21 16 0.,.₪ 518 כזן5 ןָכָה | 20 86389 ןושיִאְב ; 16 6 ןּושָאְב  

 ml ₪64 0696 תֶלָחַבַמ, 6 תֶלָחְבִמ | 25 ג עעל 6 זו 63? | 26 *1? בֶשָו |
P prps D}iN cf w 94,23 || 27 prps :ל רָצנ | 28 16 6 קָדְצְּב | 30 duמ (K 

 קיִרְמַּת, 0 קור--) ; 1 2 6 6 (סטשטשד6 א0א0%) 'ב הָניְרְקִת



1049 21,430 PROVERBIA 

 :תאַטַח םיִעַׁשְר רנ בֶל"בַחְרּו םִיניע-םּור*

 :רֹוסְחַמְלְרַא ץָא"לָכְו רָתֹומְלְרַא ץּורָח תֹוכְׁשְחַמ
 :תֶוָמיֵׁשְקַבִמ 'ףנ לָבָה רֵקׁש ןֹושְלְּב תּורָצְא ילַעָפ
 :טְּׁשִמ תושָעְל ונאמ יכ םֶהֹוגְי םיִעָשְרְדֶש
 :ולָעָּפ רש ךזו ךֶוָי ׁשיִא ּךֵרָד ְּפְכפַה*
 :רָבֲח תיַבּו םיַנָנְדַמ תַׁשֲאַמ גָג"תַנּפ"לע תָבׁשָל בוט

 :ּוהֲעְר ויָגיִעְּב ןָחָאְל עֶרְדהְתְּוא עָשְר ׁשֶפָנס
 :תַעָד"חַקְיםכֲחָל ליִכשַהְבּו יִתָפדְּכְחְי ץל-שנעַּביי
 :עֶרָל םיִעָׁשְר ףָלסְמ עַשְר 'תיִבָל יקיױצ ליִּנְשַמיי

 :הָגְעְי אָלְו אְרְקי אּוק"םנ לָּד"תקעּוִמ ֹונזֶא םֶטאי
 :הָנע המח קַחּב דַחָשְו ףָמיהַּפְכִי רֶתַסַּב ןָּתמי*
 :ןֶוָא יִלָעְפְל הָּתִחְמּו טַּפְׁשִמ תֹושֲע קיִדַצַ הָחְמִׂשיֹ
 :ַתּונְי םיִאָפָר לָהְקִּב לגְׂשַה ְּךרָּנִמ הָעֹות םֶנֶאי6
 :ריִׁשֲעַי אל ןָמָׁשְוְַי בָהֹא הָחְמש בהא רּוסְחַמ שיאי
 :ידגוב םיִרָשְו תַחָתְי עַשְר קיל רפי
 :סעֶכְו םיִנָודִמ תֶׁשֲאמ רָּבְדִמ ץֶרָאְּב תֶבָש בוט

 :ּונעְלַבְי םֶרֶא ליָסָכּו םֶכָח יִהנְנַּב ףןָמָׁשָו דָמְחָנּו רצוא
 :דֹובָכְו הָקְרִצ םיַח אֵצְמִי דָסֲחְו הָקָדִצ ףֵרְריי
 :הָחַטְבַמ זע דריו םֶכָח הל םיִרֹּבִג ריע= '

 :וׁשפנ תֹורְצִמ רמש ונושְלּ וי רמש

 :ןורז תַרְבְעּב הָשו ָמָש ץל ריִהָי רז
 :תושעל וודי ּוָנַאמְיִכ :ּונָתיִמְּת לַצָע תות
 ְְׂשְחַי אָלְו ןתי קיִדְו .הָואַת הָּגאְתַה םּויַהְ"לָּכ
 = ָּאיִבְו הָמזְבִדיִכ ףא  הָבַעוְּת םיִעָשְר חַבֶז
 :ירָבִי חַצְנָל עמוש שיִאְצ דבי םיִבוְכירע=
 :'ויִּכְרַּד יִכְיאּוַה רֶׁשְיְו ריִנָפְב עָשְר שיא זעָהּי
 :הָוהְי דָנְגָל הָּצֹע ןיִאְו הָנּובְּת ןיִאְו הָמְכָח ןיִאי

Cp 2r, 4 18MSS mlt Edd 6S&Y VJ; exc antea stichus? | v 5 >6 | 6°1 

  | > 1 6 nonn MSS 6 (eri rayidas)לעפ | * 16 6 ףדר (וג15* ףדרנ) 69 6
 | 6א6 ?; רזו ₪ 6:סקז | 9 0 םיִנָיִרִמ, א "ודָמ || ז2 * = הוהי?  || 8 vbע ישקומ(

 [ רֵַּבִי ?  prpsהָּבַכ;  conjg c bob? || 14 50עשר  eל 6 תובל, 1? ֹותיֵבְל
18 = >6 | 19 cf9 |40? dl (gloss); 6 ןפשי || ל 6 יִפָּב ar dl 6 6 | 261 
c 6 by || 28 *-* 6 | 2ָפ * 006 ןיִבָי 584 ןיִכי | *3 וכ 08% 1כָרִּד 

Biblia. 



 1050 ילשמ 2-2

 :הָעּוׁשְּתַה הָוהִלְו הָמָחְלִמ םֹיְל ןֶכּומ סוסי
 :בּוט ןח בַהֶזִמּו ףָסְּכִמ בֶר רֶׁשֲעַמ םֵׁש רָחְבִנִי לל

 :הָוהְי םֶלְכ הָשע ּושָגְפַנ שֶרְו ריִשְעי
 :ּושנָעְגְו ְְבְע םיִיְתְפּו רָתְסיְו הָעְר הָאְרו ּורָעַ
 :םִיַחְו דֹובָכְו רשע הָנהְי תֶאְרִי הָוָנע בקע
 :םָהַמ קַחְרי ֹוׁשפַב רמוש ׁשקַע ְּךְרַדְּב טיח יםיִנצפ

 :הָפִמִמ רּוס"אל ןיקז"יכ םג ורד יפ-לע רעל נח"
 :הָולַמ ׁשיִאָל הול דָבֲעְו לּושִמִי םיׁשְרְּב ריִׁשָע
 :יהָלְכִי 'ותְרְבְע 'ֹטְבְׁשְו ןְנָאירוִצקְי הָלְוֲע עריזי
 :ילָדל ומָחְלִמ ןָתְניִכ ךֶרבָי אּוָה ןועדבוט
 :ןולקו ןיד תבשיו ןודמ אָצִיו ץל שְרָגיפ
 :ָּךְלַמ יּוהעַר ויּתְּפִש ןח' יבל"ירוָהט יבא
 :דנב רב ףלסוו תַעָד ּורָצָנ הָוהְי יגיע

 חרא תובת ּךותְּב ץוִב יָרֲא לֵצָע רַמָעי
 :'םָשילוָּפְי הֹוהְי םּועְז יתֹוָרְז יִּפ הָּקְמִע הָחּוש +

 ּוּנַמְמ הָנְקִיִחְרִי רטומ טָבש רעְנ"בְלְב הָרושק תלו
 רוסָחַמְלדא רשע ןתנ ול תְּּבְרַהְל לָּב קש

 ייתְעדל תיִשָת ב יח יב עשו נא טה"
 :ּיִתְפָשִדלע וחי ונכְ .ִנֶטְבְּב םֶרְמָשַתיכ םיִעָבְדיִכ
 :יהָתֶאְדףִאי םויה ףיֶתְעדוה ךֶחַטְבִמ הָוהיּב תוִנָהְי

 :תַעָדַו תֹוצֲעֹמְּב 'םושַלָש 'ְּל יִּתְבַתְכ יאָלֲה
 :יֵּדֲחְלׂשְל תַמֲא 'םיִרְמַא ביִׁשָהְ יתַמֲא יֵרְמֲאי מש  ףעידוהל=י

 ס  :רַעָׁשַב יֶנֲע אָּכַדְּת" לֵאָ אּוה"לד יִּכ לָּד" לֶזְנְּתִלֶאְ
Cp 22, r 600+ Qiט | 3 K 0 רָּתְסַנָו ,(* !eץ) רָתָּסִיְו cf 27,2 | 41 רו | 

5 * prps @) Dyn¥; 1 fit c SE (Nawנ) Ds cf Hi 18g | Plc Vrs'®1 | v6>6| 
B‘Kקטר, 0 ְִרֶצ |? prps ? QW] ez Frumentum | © 6 inTQY |S inc; 6 

  0הָלַכִי ; תל הָּבָי | 0 64388 | זז * 5 6 6 הוהי 64 36) | ל א רוח
  | Sins c 6 (Hekroi 0¢ avrg rdvreg duwpuo [63MSS + ev Taig ddoig-רָהֶמ |
ard] (vel ד יַמיִמּת) םיִמיָמּת לכ ונוצרו || % 5% nonn vb exc |12 c 6 

 הָעֹר (ע6 ? 'מַה עַר) | 13 15+ 6 6 חצר || ז4 * 4155 תּורֶז | * א לופו, 0 -לָּפי|
  et ee | b 1גםט6סעפ) 61 ל וא  (cf 4,20; 6דל * גמפ + יִרָמַאְל || 806 + 6 5

  et conigםיִמיֵעָנ | 19 = 1:םיה : | 8lc 6תַעָדָל 661 6 6 זי
c 6c20 || 20 °1 fit (cf 19) b(קז אלה התא) | "ול אְַ"אֶתְמו | 16% Fs 
(QD) et conjg c nisybב | 21 °= et» al? (gloss) | © 1 c 6 (roic rpo- 
BaAAouévoig [= rpoBéAAouci] col) * ךיִלַאְשְל 



 ּז
PROVERBIA 1123,14—22,23  

 :שָפב םֶהיִלְבְקתֶא עַבְקְו םָביַר ביִרְו הָוהְידיִּכִג
 :אוָבָת אָל תומח שיִאדתֶאְו ףֶא לַעְּבתֶא עַרְתְּת"לַאצ
 ְָׁשְפַנְל שקומ ּתְחְקְלְו .ותחְרֶא ףֶלאָּתְְָפי5

 :תֹוָאְׁשִמ םיִבְְעָּב ףבייֵעְקְתְב יָהְּתלַא=פ
 ְיָתְחַּתִמ ךְבּכְׁשִמ יחָקִי הָמָלי .םִלׁשְל ְךְל"יאםַאז

 :יִתובא ּושָע רֶׁשֲא | םֶכֹוע לוב גֵסַת"לַא
 -לַּב :יבָותְי םיִכָלְמיִנֶפְל ֹותְכאַלְמִּב ריַהְמּוׁשיִא ָתיִוָחּפ

 :םיִכָשָח יִגְפַל בְְַֿתי
 ְיִנְפל רֶׁשֲא-תֶא ןיִבת ןיִּב לָשֹומ"תֶא םֹוָחָלל בָשַתִיִּכי 8

 :הָּתֶא שָפְב לַעָּבִא ַעלְּב ןיִּכַש ָּתְמְשוי
 :םיִבָזַּכ םֶחְל אּוהְו  "ויָתומעְמְמְל ַֹאְתְּתלַאינ

 :לָדֲח ְךֲתָניִּבִמי יריִׁשְעַהְל יעֶגיִּתילַא
 ּונְניִאְו וב 'ךיְניִע "ףוַעְתַה
 פ | :םיָמׁשַה 'ףיעֶו רֶׁשֵנּכ םִיָפָנְכ וָל"הְׂשֲעַי "הָשֶע יִּ

 :יָתֹמעֶטמְל אְתִּתלַאְו ןַע עֶר םָתָכ"תֶא םתָלְּת"לַא5
 יאהב" וׁשְפַנְּב 'רָעָשְמְּבּו בז

 :ךמְעלּב ובלו ְּךָל רמי הָתְׁשְו לוכֲא
 :'םיִמיִעָנַה ךיִרְבִד ְתַתְׁשְל .הָּנֲאיִקְת ָתלַכֲאתפ*

 ְיָכִמ לֶכשְל זּובָודיכ רָּבַדִדלא ליִסָב נְוֲאְב
 :אָבָּתלַא םימּותְי יֵדְׂשִבּו םלֹוע לּובְנ נַפָת-לַאפ

 :ךֶּתִא םֶביֵר"תֶא ביִרְי"אּוה | קָזָח םֶלֵאְנִיְּכי
 :תעָדיִרְמֲאְל ְךנְזָאְו ּךֶּבל רָחּומְל הָאיִבָה יי

 :תּומָי אָל טָבָשַב ּונָּכַתְדִּכ רָסּומ רעֵּנמ עֶנֲמַּתלַאי

 :ליִצָּת לוָאָשִמ ושְפַנְו ּונָכַת טְבְׁשִּב הָּתַאי
 23 קזקפ םֶהיֵבְקעדתָא בקע cf a4 Mal 38 || 25 1c 0 Vrs ויָתֹחְרָא, K ותָח-|

lfrt c 6S inp: || 2g °° frt dl (gloss) nisi 29a nonn vb exc et totus27 °°  
v ex 2 stich compos est | Cp 23, 2 dub; 0 rg Adpuyyi gov || 3 *°=6b prb 

dl |” 8 1—, id 6 || = prb trsp post 8a || 4 = St yan |» 6sg ֲשרy7, 1 ft 
trsp frt post ga || § * K qin, 0 qy—; 6 2av emorrjoye, simרָשעָל | =  

of 4° |2( רשע  prps0&3; 1? ₪ ₪! םיִפעְפִע || *  ךיניע, 03 658 ךנ= || *  
“K6S®Y Ay, 1c Q Ay] | 6 >MSKn76 et dl c 6S®Y || 7 = crrp | * 8 

coniecturare [5]?) \| => frt reliquiae */, stichi secundi/|רעש )רעש =  tר,  

 8 °° trsp post gb | rol הָנָמְלַא vel *םילוע pro םיִלְנע egentes (cf arab ליע)]

rr conjg c 6 c pin etlc 6 .--ביריו | ז2 %6 ךנזא, 0684 ךי 
68* 



 ילשמ 24,1—23,15

 :יִנָא-םנ יִֶּל חַמְׂשִי ּךֶּבל םֶכָח"םִא נבי
 :םיִרָשיִמ ףיִתְפְש רבב יִתויִלַכ הָנְלְעַתְוי

 :םֹיַה"לְּכ הָוהְיתַאְריִּבסִא יכ םיִאְמַחְּב ְךֶּבִל אגקִילַאיז
 :תַרְּכִת אָל ְתְוְקִתְו 'תיִרָחֶא שי"יםא יב

 בל ְךֶרָנַבי רׁשֲאְו םֵכֲחַו יָנְב יהָּתַא-עַמְׁשפ
 :ומָל רֶׂשב ילְָזְּב ןקיִאְבֿקְב יָהְּתילַא
 :הָמּונ ׁשיֵּבְלַּת םיִעְרְקּו שרּוַי לֶלוזְו אָבסדיכיי

 ְָמֲא הָגְקְז"יִּכ דּובָּתלַאְו :ףֶדָלְי הֶז ךיִבְאְל עמָש<
 :הָניִבּו רסּומּו הַמְכֲח רֵּכֲמַּת"לַאְו הָנְק תָמֲא

 :וְּב יחַמְׂשִו םֶכָח ידלֹוי, קיד יֵבֲא "לוגָי לבי
 ְָּתְדלּי לגְתָו ְּךָסאָוְיִבֲא"חַמְׂשִי5

é*הָנְצְִת יכְרִד יֶּניִעו יל ְּךְּל יֵנְב"הָנְּת': 
 :הָירְכְנ הָרָצ רֶאְבּו .הָנוז הָקְמַע הָחּוׁשריָכ>ז
 :ףיסות םֶדֲאְּב םיִלָנובּו בֶרָאָת ףָתָחְּכ אהא"

 ַיֵׂש"יִמָלו 'םיִנְוְִמ יַמְל יובַא וֵמְל יָא מל
 :םיָגיֵע תלְלְכַח ימְל | םנְח םיִעְצְּכ יַמְל
 ְָסִמִמ רֹוָקְחַל םיִאְּבַל ןַײה-לע םיִרֲחאְמל
 'וניע יסיִּכַּב ןתיְדיכ םָּאְתַי כ ןַי אָרַּת"לַאי

 :'ׁשֶרְפִי יִנֹעְפְצְכּוי יִדְׁשִיׁשֲחְנּכ ותיִרֲחַא* :יםיִרְׁשיִמְְּלַהְת
 :תֹוכָּפְהַּת רבי ְךְבלְו תורו וא ְךיֶניֵע
 :ילּבִח ׁשֹאָדְּב בָכׂשְכּו םֶי"בָכְב "בָכׂשכ ָתיִָהְוא
 ייֵתְעָדלַּב יִנּומָלֲה יִתיִלָח-לב יִנּוכה 5

 :דוע ּונשקבא ףיסוא ץיִקֶא יִתְמ
 :םָּתֶא תְיָהְל ַּאְתִתִלַאְו הָעְר ישְנאְּב אנקְת"לַאי 4

 17 קזקפ ? "תֶא אָרִי < 24,21 || 18 * :מ5 8% 6 6 הָנְרְמשִּת || * :מ5 6 636 ְּךֶל
 19 * קזקs ? הָּתע | *ל 1 ₪ הָניִּב ָךְרֶדְּב 6 4,14; 9,6 | 21 cf 20,13 | ץ 23 >6 |
 24 K=* לוני לוג, 10 0 ליִני ליִג | 5 0638 לוו, א דַלֹוי; קזקפ תֶָלֹוְו |

v 57י ּוליִנִיְו; lֶךֶד Q6at nbw, K Wi; prps Wn || 25 dl? vel postea ° 
frt ante 24 trsp || 26 ° trsp c 6$€ post NIN | ° 1c Q6SEY ה)qsn, Kz 

dub; 6 06puBos | ° 025 תב || 29 * Sהָניֵצְרַת | 27 16 הָרְז | 28  
prםיִנְיְדְמ א םיִנֹודַמ | 311: 06 םוּכַּב (סמ ; ₪ םיִּכַּב | ל 1 נע | ©  

 הנושאר (םיִנֹושארָּב) ed cf Cant 7,10 || 32 *1:ףש'י || ל-ל 41 | 34 * קזק בֵכֹרְכ
 % rrp; 1 ft c 6 לֹודָּג רעסְּב לָבחְכּו | 35 *1 יִתיִלָח | ל 1 :יּתְעְדָי | ה

exc || Cp 24, 1 cf 23,3. |יֵאָבָּסִמ  



 ד
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 :הָנְּבִַּת םֶהיֵתְּפִׂש לְמָעְו םּבל הִָּהְי רֵׂשָּכי
 :ןְגּוּכְתִי הָנּובְתְבּו תִיָּב הָנָּבַי הָמְכָחְּב
 :םיִעָנְו רֶקָי ןֹוִה-לַּכ יִאְלַמִי םיִרָדֲח תַעַדְבּוצ
 יְַכ"ץמֲמ תַעַּד ׁשיִאְו זוָעַּב םֶכָחדרֶבְג 5
 :ץעוי בֶרְּב הָעּושְתּו הָמְחְלַמ צלע תֹולְּבָחַתְ יב

 :ּוהיֵּ-חַּתְפִי אֶל רַעָשַּב 'תֹוִמְכָח לִנֲאָל תֹומאְרי
 :ּואָרקִ תֹומְזְמ"לעַב ול עֶרָהְל בֵׁשֲחְמ*
 :ץל םֶדֶאְל תַבעּותְו תאַּטַח תא תַמָזפ

 :הָכְחּכ רצ הָרָצ םּויַּב ָתיִּפְרְתַהי"
 ְֹּוׂשְחַּת-סַא גְרהַל םיִטָמּ תו םיִתָקְ לה
 *יְִידאּוה תובל ןכת-אלה הז ונעדידאל } ןַה רָמאתדיִי

 :וְלַעָּפַּכ םֶדָאְל ביִשָהְ עָדָי אּוה ךשפנ ירצנו
 :ּךּכְחלע קותמ תֶפְגְו בוט יִּכ שבד יִנְּבִלָכֲאו
 יְּׁשְפנל הַּמְכָח 'הָעְּדוֶב

 סם | 'תַרָּכִת אָל דתות תיִרֲחָא ׁשיְו ָתאָצָמ-םִא

 :הָעְרְב ,ולשבי mrp a קיד לופו עבל יב
 לבל לגודל לשכב חָמְׂשִּת-לַא ְּךיִביוֲא לָפְנּבּז

 פא יִָעַמ ביִשהְו ויני עֶר הָוהָי הָאְריְרַּפי
 :םיִעָשְרֶּב אָגְקֶתִדלַא םיֶעַרַָּּב רַחְתִּתלַאיפ
 :ּךַעְדַ םיִעְׁשְר רָב עָרָל תיִרַחֶא הָיָהְתְאלּויִּכִ

 :יבָרָעְתִתִלא םינוש-םעי ֶלֶמְו ינְּב הָוהְיְדתֶאדאָרְייי
 :'עדוי יִמ םָתיִנָש דיִפּו .םֶדיא יִּוקְי םאָתָפְדיִכְ

 יכל הלני
 :בּומדלַּב 'טָּפָשָמְּב םיִנּפיָּבַ

 :םיִמאְל ּוהּוָמַעְזְי םיִמַע ּוהְבְקִי הֶּתִא קידצ עָשְרֶלורַמָא+

 |  <68אָוָש | 5 *1 6 636 זעַמ | ל 16 686 ַחַּכץִמָאַמ | 6 * ₪ ל 6 2
7 cקצז; קצקs ּתמַכָח 'אל ַתומד )( ; ₪ post nibon stichus exc || g lc Vrs ליִוָא 

(MSF n—) | v ro crrp || r2 °° frtgl | ° G ]ר | 14 *° frt vb nonn 
exc || ° 1 prb ny || °° prb gloss | r5 dl (gl) || 17 lc Q Vrs בוא 

cf 17b, K יב || 21 = 6 רָּבעְתִּת-לַא םֶהיִנשדלִע | 22 * 6 םוקי )ricovזaו 
 . ageBeig) ||? 6+ 11 (8 13) (hemi)stichos; deinde 30,1—14®; trsp frt 22דס06

post 19 || 23 * 8 “V9 | ° nonn vb exc cf 28,2r. 



 :בֹומ"תַּכְרב ובת םֶהיִלְעַ םַעְנַי םיִחיִכְּמְלו5
 :םיִחֹכְנ םיִלְבָד ביִשָמ קָׁשי םִיֵתָפְשי5

 ל הָדָשּב ּהְָּתַעְו ֶתְכאַלְמי ץוחב ןכֶמ
 :ףֶתיִב ָתיִנְבּו ירחא
 | :ִּךיִתַפָשַּב 'ִתיִּתַפַהְו ְּךעֶרְּב יםֵנֲחרע יהא
 .יוְלָעָפְּכ שיִאְל ביִשֶא ול-הַשַעֶא ֶּב יִל"הְׂשֲע רֶׁשֲאַכי רַמאּת-לַאפ

 :בלרסַח םֶרֶא םֶרפילעְו יּתְרבְע לצֶע-ׁשיִא הְׂש-לעי
 םיִלְרֲח ויָנְפ ּוסְּכ יםיֿנֹוׂשִמְקוֹולְכ הָלֲע הֵגַהְוי

 :הָסָרֲהג ויֵגָבַא רֶדָגְו
 ...ןי*

 | 1054 ילשמ 25,10—24,25

| 

| 

 כשל סד בחוט תמו טעְמ תונש טעמי
 פ  ךִנֶמ שיִאְּכ 'ְףיִרְכְחְמּו ףשיר יִלַהְתִמ"אָבוא

 -ךלמ היו 'ישְנִא ּוקיִּתְעָה רֶׁשֲא יהָמלָׁש יִלָשַמ הָלֲא-סני 5
 | :הָדּוהְי

 :רַבָּד רקח םיִכְלַמ דָבְכּו רֶבָּד רַּתְסַה םיִהלֲא דָבָּכ*
 :רקח ןיא םיִבְלמ בלו קמְעְל ץֶרֶאְו םורל םִיִמְש

 ז'יִלָּכ ףֶרצל' יאָצו ףָסָּכִמ םיִניס ונָהְ
 :ּואְסַּכ קֶרַצַּב ןוּכְיְו ךְלָמדיִנְפל עָשְר וגה

éדֹמעֶּת"לא םיִלְד םוָקִמַבּו ְּךלַמ"יִנפִל רּדַהְתְּתלַא: 
 לבי נפל ךליִּפְׁשַהְמ יהָּנַה הָלֲע לירָמַא בוט יב

 "רה "ברל יאְצָתלא* :"'היניע ּואָר רָשַא

 דער ָּךְתֶא םיִלְכַהְּב .ּהָתיִרחֶאְב הֶשָעַתְהִמ
 :לְגְּתילַא רחַא דֹוסְו ףָעְרְתֶא ביִר ףְביִרָ

 :'בּושָת אָל ךְתָּבַדַו עמש יְךְדֶסִחְיְּפיִ
  q7 NPR) exc | 28°1c 6ג 65 | 27 60+ םסתפ על (קז5 הָשֶא ? 01 26

 |  cf Prv 20,19סֶמָח || * 0: תותפהו; 1 6 6 ָתיִּתְפַהְו שו תפתילֲאְ =*115
29 °° nonn vb (m cs)dll3gr°8W|? hemistich prb exc || 34 3 hic incip 

cp 25 |*lc ca2oMSS (cf 6,11) ְךֵלֵהמְב |? Ic ca rooMSS et Vrs qbnni || ° in 

6 hic 30,15—31,9% | Cp 25,1° 6+ ai dadidkpirot |? 6 oi וגס | 4 *[ 6 
Vrs NY} cf 5b || ® 1 fit 6 6 (xa®apév émov) לכ ףֶרִצַנ | 7 *1הֵּנַה |ו‘ 

  | = conjg frt c ZY c 8 vel dl? (gloss) | 4 6+Aére || 8° prps NYA:ביִדָנ
  | 5 61 vel], nisi post JD hemistichברֶל | 5 ? 1 זרֶהַמ 5 * | 675
exc cf 7° | gY רַחַאְל | 10 * duמ | 6+ a4. 



2-5 PROVERBIA 1055 | 

 :ףיִנְפָא-לע רַבְּד רָב ד ףָסּכ יתֹויַכְׂשַמְּב בֶהָז ייֵחּוּפַּתוו

 :תעֶמׂש ןזאזלע םְה חיכומ | םֶתכייֵלֲחנ בֶָז םזי
 ויָנֲֹא ׁשפָנְי ויָחָלְׂשְל ןְמַאג ריצ ריִצָק 'םֹויִּבונָלָשיתַנְצכי

 + ראשה . 0

 :'בישנ| ;מש-תַתְמְּב ללַהֶתַמ שיא ןִיַא שו רו יי
 :םֶרָג"רָכְׁשִּת הָּכנ ןּוׁשָלְו ןיִצִק הָּתְפָי םיפא ראב
 :ֹותאָקֲהו ּוגֲעְבְשִתְפ ָךָיַד לֵכֲא ָתאָצְמ שדי
 :ךֶאְנְשּו לעְבְשְיְִּפ = ְּךֲעַר תִיְּבִמ גר רקהיז
 רָקַש דע ּוהֲעַרְב הָנֹע ׁשיִא ןָּנְׁש ץֵחְו בֶרָחְו יפי

aּי  bערדבל] = 2% םֹונְּכ דגוב 'תָמְבמ 'תָדֲעּומ לָגְרְו יהער ןשי + ב דוב 7 : 

 לע םיִרשּב רַשְו ירֶתְנדלַע 'ץֶמָח יהָרָק םִיְּבודְנַּב"הָרעמ*יי
 :'םימ והקשה אָמָצְםִאְו יםָחָל ּוהָליִכֲאַה ךַאנש בעֶרםָאי
 ס| ךָלֶלָשִי הוה ושאר-לע הָתֹח הָּתַא םיִלָחְג יב

 :רֶתְַס -ןושל םיִמַעַזַנ םיִנָּפּו םֶשּג ללוח ןופצ ַחּוְר
 :רָבָח תיַבּו םיִכָנְדַמ תֶׁשֲאַמ ָג-תנַּפ- לע תַבָש בוט
 :קָחְרַמ ץֶרֲאַמ הָבוט הַעּומְשּו הָפִיִע שָפְנ-לַע םירק םיִמ5
 ס :עְׁשר"יגפל טמ קיפ תַחָשִמ רֹוָקָמּו ׁׂשָּפְרנ ןיעמ5
 :ידּובּכ םָדֹבְּכ רנו בוטדאל יתוְּבְרַה שב לָכָא*ז
 :וחּורְל רַצְעַמ ןיַאורְשא שיא הָמֹוח ןיִא הצּורּפ ריע*

 רוב ליָמל הָנאָנ"אל ןּב ריב רַמְמכו ץיבוגלְׁכ 6
 :אָבָת אָל םָנִח תללק ןֶּכ ףּועָל רוָרְדּכ דּונָל רופי
 :םיִליְִּכ ןֵגְל טְבֵׁשְו רֹומֲחַל גָתָמ סּופל טושי
 :הָּתֶא-םנ וָל"הָנְשִּתךןֶפ .תְלּואְּכ ליִסָּכ ןעֶּת-לַא
 :ויָניִעְּב םֶכָח הָיָהְיְִּפ ותְלּואְּכ ליִסָכ הנע

 זז * קזןפ יִחְותָפ || ל 6 ev 6קןגוטאע ; 56 ₪1 *תוויָּכְשַמְּב a TWh (plana) ; niכֹוׂשְּב
 ?prps || ° ?; Z &v kaipg abrod || r2 6 (Adrog) DIN | 13 *1 6 6 תאָצְּכ | 1

phy cf6 et Jes 18,4 || °° (>IMSF) add; vel antea vel postea */, stichus 

exc || 15 1 frt q¥p vel qyp || 18 1 c 6 (Poradov) YO | rg °1 ft ny (f 
 6( InTyb | *>6;dl?cf2o°| | 20 ** םטמ6 /3ז 34 19 הרצ -- תדעומ
 excepto) חטבמ) , 5606 14 6וזק 6א (6אטנ 1605, ט6נג סספטפ66 6 203 דָנָּבַּב סֶסָּכ

 :וָּבְל הֶּלַכְמ שיִא תַנּות ןַּכ ץֶעְל בֶקְרְו || * :מ5 קַצּוי הםו6 ץֶמחו > | 6
cf 23,29° || 27 *lfrtc Vrs(ש\א6ו) ] קת | 21 5.01 6 684 || ל 06 3 | 24  

Cp26,2|cK&ובָכ יֵרְבַּד רקהְו | T ).. (riuQ@v ¢ xpסי; 6  b-bהָּבְרַה |  
4oMSS Vrs ‘bl.אל, 0 ול | 3 63  
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 :ליֶמְּגידִיְּב םיִרְבִּד חלש הֶתש סָמָח 'םילְנר הָצְקְמ
 :םיִליִסְכ יִפְּב לָשֶמּו ַחָּפַּפִמ םיקֶש ּוְלּז
 :דבְּכ ליסְכל ןֶתונְְּכ 'הָמּגְרמְּב ןֶבָא ירוָרְצַּכ
 :םיִליִסְכ יִפָּב לָשְמּו רוָּכָשדִיְב הָלָע חח
 :םיִרְבְע 'רכשו ליִסָּכ רכשו ילָכללוחְמ יבֶרי*
 :"ותְלַּואַב הנוש ליִסָּכ ואק-לע בש בֶלָכֶּביי
 :ּונָמִמ ליִסְכָל הָוקִּת ויְניֵעְּב םֶכָח שיא ָתיְרִי
 :תובחרה ןִיַּב ירא רבב לחש לָצָע רַמָא 3

 :ותטְמ"לֲ לַצעְו הָריִצ-לע בּּפִּת תֶלְדַה
 :ויּפ"לָא ּהָביִשַהל האל תב ודי לע ןמט 5
 :םעט יִביִׁשִמ הָעְבָשַמ יָניִעְּב לצע םֶכָחי6
 :ולדאל ביִר-ילֲע ירבעתמ רבע בֶלָביינזָאּב קיזַחְמ וז

 תו 'םיעח םיקז הָרִיַה ּהֶלְְלְתַמְּב י*
 :יִנָא קחשְמדאלַה רַמָצְ ּוהֲעְר-תֶא הָמְר ׁשיִא-ןֵּכיפ

 :ןֹודְמ קתשי ןגְרנ ןיַאְבּו ׁשֵא-הַּבְכַּת םיִצֲע ספֲאְּבִ
 ס :ביִרירַחְרַחְל 'םיִנָנְדַמ שיאו שאל םִיִצֲעְו םיִלֲח גל יםָחַפ-י
 :ןָטֶבירְדח ּודְרָי םַּתְו םיִמָהַלתְמָּ ןֶגְרְנ יָרְבְּד>>
 :עֶר"בָלְו יםיִקְלְּד םִיַתפְׂש שרח"לע הָּתִצִמ יםיִניִס ףָסָּב

 :הָמְרַמ תיִׁשי ובְרְקְבּו אנוש רכָנְו וָתָפֶשְּבי

 בלב תבֲּות עבׁש יִּכ ּבְַמֲאַלַא לוק ןְגתירכי
 :לָהְקְב ֹוֵתָעַר הכנת ןוָאְׁשמְּב הָאְבַש הָמַּכִתִי
 :בְּׁשָּת ויָלֵא ןְבא לְלּוגְו לפי ּהָּב תַתַׁש"הָרְכז
 :הָחְדִמ הׂשעי קלה הפּו ויָכַד אנְׂשִי רקָשְךושל
 :םוי דלּו"המ ערָת"אל יִּכ רֶחְמ םוְָּב ללַהְתֶּתְלֶאי 7

 :ּךיִתָפָשְלַאְו יִרְכָנ יפלו רֶז ללה
gemma |תיִלָגְרַמְּב  ? | dub;רַרֹוצְּכ |?  crrp | 7 prps 9 | 8°1 ft6 °°  

 Io * = sagittarius || ° trsp huc frt D‘qQY || ° 1 frt (c 6( :;רַכָשְו (51155) | זז 6

ft c 6 (képrou) בJ]3 | > >3MSSK et6תיִאָר | 17 1  Sir 4,21 || 12 4MSS + 

 dl (cf 6) vel conjg c ב72 || 1c sb בֶרֲעְתִמ | < = לֶא? | 8 * 1 םיִצָחְו )|
 « 1 ,ft nj 3 et trsp post ono || 21 ° 1frtDeD cf6 éoxdpa 36 לקטרט |
 5 6( 23,29" || 22 6 ן\0\ 0606 61 18,8 | 23 51 | 5 1 6 6 (\6ז0) םיקלַח | 1

(siצ הָּסַכְמ | 7 6 .וילע Vס ויִתְפָשְּב, א ות-- | 26 0: הָסְבִּת; 1 6  c Vrs 
6 6 legitur, 12 (עלקו קז לֵלֹנְו | 8 VarB (Kiml  דַבָּו: 6 0 (cf NI 
= purus); 1? Al (et ] fit Noy) cf Hi1223) | Cp 27,21? .לַאו 
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 :םֶהיִגָשִמ דֵבָּכ ליֹוֲא סַעְכְו לחה לָטְגְו ןבָא דָבָּב
 :הֶאְנְק ינפל דמעי יִמּו ףָא ףֶמֵׁשְו הָמֲח תִּיְרְוְכַאצ
 :תֶרָּתְסִמ ּהָבֲהֲאַמ הָלְנִמ תַחְכות הָבּומ5
 :אנוש תוקיִשְנ תורת בהוא יֵעְצַּפ םיִנָמָא

 קת רָמ"לְּכ הבַעְר שפנו תֶפְג בת הָעְבְש שפג
 :ומוקְמִמ דדונ שיא ןּכ ּהָּנקְןִמ תֶדָדונ רּופְצְּב
 :שָפְבְ"יתִצִעִמ ּוהער קֶתַמּ בָלחמשי תרטק ןמָשי
 יא םֶּיְּב אובָּתִ 'לא 'ףיִחֶא תִיְבּו 'בּזָעתִלֶא יבא הערו ףערי*

 :קִחְר חֶּאִמ 'בורק ןכָש בט
 :רָבָד יִפְרֹח הָביִׁשֲאְו יִּבל חַמְשְו יִנָּב םֶכַחיי
 :ושנענ ּרְבַע םיאָתַּפ רָּתְסִנ הָעְר הָאָרֹו םּוָרָעיל

 הלבה הְֶכְנ רְֶבּו ךֶז ברי חָנּב"חקינ
 :ול בָשָחַת הָלְלְק .םיִכָשה רֶקּבִּב לֹורָג לוָקְב וּוהַעַר ְּךַרָבְמיי
 :יהָוָתְׁשנ יםיִגְָדִמ תָׁשֲאְו ריָרְגס םנְּב דֵרוט הבי
 :אָרְקי ּוגיִמְי ןְמָׁשְו תּוָר"ופָצ ָהיָנְפְצי=
 :ּוהֲעְר"ִנְּ 'דַחְי שיִאְו ידחְי לֶזְרְבְּב לרבי
 דָּבכְי וינדא רמשו ּהָיְרּפ לבאי הָנֲאָת רני
 :םֶדָאְל םנָאה בל ןּכ םיִנָּפַל םיִנָּפַה םִיַמַּכיפ
 :יהְנְעַּבְׂשִת אל םואָה יֵניֵעְו הָנְעְּבְׁשִת אל יהבַאו לוָאָׁש>
 :וללהמ יפל שיא בֶהול רּוְכְו סל ּףְרָצַמיי
 יִלַעַּב תופירה ךוְתְּב ׁשְכַמּבוליִוֲאָה-תַא ׁשֹוּתְכּתםָא>*י

 : תלו וילעמ רּוסְת"אְל

 :יםיִרדעל בל תש .ךגאצ נפ עֶרַת עי
6 l frtc 6 (fj ékovaia ? ex ikerikd = Al]) NTI || g = crrp, lc 6 (kara- 

phyvurai be Umd ouurrwudrwv) SYD הyypnומ (vel (ּדתַבְּצַעַמ עַרָקְתַמ | 

ro * lc QY; Occ nya], KOr** ny |? 1 בזעת | lft nN | ° prb 
 ) )14/155%%:ףֶיא | '1 בורק | ז2 16 %5*131155 36 רתסנו ₪ ושנענו 1 < | ₪
 [| =* <112]5םיִרְכָנ ₪6[ 20,16* | 14 ** ₪+ 806; םכשה רקבב 6 6 1 13 || 22,3 !6
 הָתָושְנ | צ 16 ₪; 6 אָרְקִי ןיִמְי ּהָמשּו הָשֶק ַחּור ןופָצ 1 * | "2329 6 * 15
 ( | 9 1 6 6 0 > Broaדָחָי (8 דַחָי | ל 1 6 688% דָחְי 69 6 1* 17

 ומָּכ | 2ס *0 וד-- 1 ןוד-- " 6 + :ןושֶל ונע םיִליִסְכּו ויָנִע הצע הָוהְי תַבֲעּוּת
(prb in 48 6א6) | 21 686 ּויִלַלַהְמ 0 1b—; prps ;ויָלְלעַמ 1? M; 6 postea: 

 (שתכמב  cf ad 20 || v 22 nonn vb m cs 61ל a:תעְּר רֶׁשְי בֵלְו עֶר ׁשּקַבְמ עֶׁשְר
et וילעמ <6)8(( | 23a et23b 6 invers || * 1 ft c 6 .ּףיֶרְרֲעֵַל 

 צ זרח



 58 ילשמ 28,19—27,24

 ירוד רודי ירֶזנ-יטֲאְו ןָסָח םֶכּועְל אל יִּכיי
 :םיִרָה תֹוָבׂשִע ּוֿפָסָאָגְו אָשָר"'הָאְְִו ריִעָח יהי
 :םיִּותע הרש ריִחָמּו ףׁשּבְלִל ישב
 :ךיַתורעְגְל םייחו :ִַּתיִּב םֶחָלְל ךֶמֶחלְל םיזע בלו ידו

 :חָטְבִי ריִפְכּכ 'םיקידצו עַשְר ףרְיִאְו 'ּוסְני לל
 :יָריִרֲאָי ןְּב עניי ןיִבַמ םֶרָאְבּו יִהיֵבָׂש 'םיִּבר 'ץֶרֶא עשָפְּבִי
 :םֶחָל ןיִאו ףחס רַטְמ = םיִלַּד קׁשֹעְו ישר "רָב
 :'םָב ּורָגִתִי הָרות יִרְמְׂשְו יעָׁשָר ּוֵלְלַהְי הו יֵבְזעּ
 :לָכ ּוניְבְי הוהְי יִשְקַבְמּו טַּפְׁשִמ ּוניִבְיאְל עֶר"יֵׁשְנַא
 :ריִשָע אּוָהְו םיכְרְד שקעְמ ָמְתְּב ךכוה ׁשֶר"בֹומ6
 :יָבֲא םִלָכַי םיִלְלוז הַעֹרְו ןיִבַמ ןָּב הָרּת רצונל
 :ּונצּבקְי םיִלּד ןנֹוחְל תיִּבְרִתְבְו ְךֵׁשְנְּב ונוְה הָּבְרַמ
 :הָבַעְוְּת ותָלַפְּתְִּג הָרּוּת עָמָשִמ ונְזָא ריִסַמל
 ולח ני םיִמיִמְתּו לופידאוה יותּוחשַּב עב ּךְרדְּבוםיִרשִי הָּגָשִמי

 -בוט] ְָּקחי יבמ לַדְו ריִשָע שיא ויִניעְּב םֶכָיי
 1 :םֶדֶא שָּפְחִי םיִעָשְר םּוקְבּו תֶרֶאְפִת הָּבִר םיקירצ ץֶלעְּבי
 | :םֶחְרִי בזעַו הָדומּ יל אל ויִעָשַפ הָּסכְמי

 :הַעְרְּב לופו ובל הָׁשְתמ דיִמָּת דָחַּפְמ םֶדָא ירָשָאי

 | :לֶּיַע לע עשר לשומ קָוש בֶרְוםַהָיִרֶא
 = :םיִמְי ירא עַצָב "יאנָש תוקשעמ 'בָרְו 'תונּובְּת רֶסַח ידיי
 | :ובּוכֲמְתיהלַא סוני ירוּב-דע' שפָנ"םִדְּב קָשָע יםֶדֶאיז
 :יתָחֲאְּב לוי יםִיַכָרְּד שקֶעְנְו עָׁשְנו םיִמָּת ךלֹוהי
 :שיִרַעַּבְשָי םיקיר ףְִּמּו םֶחָל"עַּבְׂשִי ותָמְדַא דבעיפ
 | 24 * 1c 65 ןיֵאְו | ;dub קזקפ? רֶצא | = ₪ רוה רודל, 0 'דָו דל |

prps 7 | > 6 koi kepeis; 1 frt NYT]; prps NH (w 232) | 27 dlc25 *  
 6 | 0ק 28, 1 31 6 6 םֶָנ (115* 4% | ל 1 6 6 קיִדצ] (155)5) | 2 *1 6 6
 = ץירע | * 1 6 6 םיִבִר ץ₪ תוביר || < 1 6 6 ּורועָי !ve הָנְרֹעַת | 1c 6 (xaז0-
 = 6606 טז ןָכְעְרִי (ךיראי Vגז >6) | 3 * 6 רַֹּּנ | * 6 עֶׁשָר?; 1 רשע |
 4 * 636 עשר SZ 6 | בi (VW in pausa) | "Iiיָכָרְּ ע םיִכ--, 6 ? = 4 |

prb dl (gloss) || g 1 ft c13,20 | 8 56 תיִּבְרַתְבּו 069 'תו  sed cf7 6 הָעְרְו  / 
4MSSKen) j b-» al (ada); 6 post QI0+ r hemi-88 ריִּכָסַמ | זס *1 ותָחַשְּב 1  = 

4A, vel = WDR?); 14M cfva8 | 16° fridl |12 6 6\(טאסשזסו (=  || stich 
 ? 6 niNiaR | Slc Vrs QV|Slc Vrs אנשו % יִאְנש, Q NW | דד 5 56 1

(7 min) | *% dub; 6 Qqy || > 6+-888 | 18 5 6] צ 6 || ל 690155 6 ard; 
 (אצמוגב) :תַחְפְּב 61 תַחְשְּב 3 6 |
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 :הָקָנִי אָל ריִׁשֲעַהְל ץַאְו תֹוכָרְּב"בַר תֹונּומַא שיא

 :רָבָּנ"עְׁשְפָי םָחָל"תַּפ"לַעְו בֹוָמדאל םינְפירָכַה*י
 :ּונאבְי רָסָח"יֵכ עֶיײאָלְו ןֲע עב ׁשיִא ןוהל לָהְבִנ=י
 :ןושל קילחממ אָצְמְי ןִח יֵרֲחֲא םֶדֶא חיכו:

 :תיִחָשַמ שיִאָל אּוה רֶבָח עשָפְיִא רַמֹאָו ומאְו ויִבְּפי לזוג

 :ןׁשְרְי הָנהְוזלע ַחָמבּו ןוָדְמ הָרָגְי שָפְגבַחְר
 :טְלָמִי אּוָה הָמְכְחֿב ְְוהְו ליָסְכ אּוָה ֹוּכלְּב חטובי*
 :תֹוְרֲאָמ"בַר ויָניֵע םִלְעַמּו רֹוסְחַמ ןיא שרל ןתוניל
 :םיקידצ ּובְרִי םנְבֲאָבּו םֶרֶא רֵתָּסִי םיִעָשְר םיָקְּב=

 :אָּפְרמ ןיִאָו רֵבְׁשִי עַתּפ ףָרְעיהָׁשְקִמ תֹוחָבּוְּת ישיָאי29 |
 :םַע חְנָאַי 'עָשְר לֶׁשְמַבּו םַעָה חָמְׂשִי םיִקידצ יתֹוָבְרְּב
 :ןֹוְה"דָּבַאְי תונוז העֹרְו ויָבֶא חַמְׂשִי הָמָכֲח בַהא-ׁשיִאנ

 :הָּגְסְרֶהְי תֹוָמּוְּת ׁשיִאְו ץֶרָא דיִמעֶי טָּפְׁשַמְב ְךלָמ
 :יָמעְּפלע שופ תֶׁשְו ּוהעַר"לע קיִלֲחמ רֶבּג
 :ַחַמְָׂו ןורָי קיזצו ישָכומ עֶר שיִא יעשָפְב
 :תַעְּד ןיִבְי-אְל עֶׁשְר | םיָלַּד ןיִד קיד עי
 :ףִא ּוביִׁשָי םיִמָכֲחַו .הָיְרִק ּוחיָפְי ןוצָל יִשְנַאי
 :'תחָב ןיִאְו קחו זגְרְו ליֶוָא ישיָאזתָא טָּפְׁשִנ םָכָחשיָאי
 :ושְפַנ ּושְקבְו םיֹרָשְִו םֶתּואָנְׂשִי םיִמָד ׁשְנַאס
 :יהנֲחְּבִׁשי ירֹוחֲאְב םֶפָחְו ליָמְכ איִצוי ּותּוד"לָּכיי
 :םיִעְׁשְר ויָתְרׁשִמלְּכ רַתְׁש"רַבְהלַע ביִׁשְקַמ לֵׁשְמי
 :הוהְי םֶהיֵנְׁש יָניֵע ריִאמ ּושָּגְפַנ םיִכְכִּת שיִאְו שָרי
 :ןיּכי דע דאָס םיִלּד תָמָאְּב טפוש למי
 :ומַא שיבמ חֶלָשִמ רענְו הָמָכָח ןִּתַו תחכותו טָבשי
 :ּואְרי םֶתְלּפְַּב םיקיִדצְו עַשָפהְּברִי םיִעָשְר תּוָבְרַּבי
 21 + 24,23 | 22 6 דָסֶח | 23 6 (65006) 1חךַא , 6 יומדק (600,שו 27/0) >3; 1 +

 ויָרַחְא (%5*1115) 6 dl (gloss vel Var) 24 || לtrsp post Jlw || כ 2ף,1*1? אָנוש
 ;cf 12,1; 15,10 | ° ins frtc S13 6 הָשְקִמ || 2° 6 (Erkwpiatouévwv) תֹוכְרָבְּב;

cf 287 | 4 6 (rapdvouog)יִעָׁשְר | 3 < הַעַרְו D c 5MSS Vrsתֹודְרָּב | 1  sקrק 

 תיִמְרַּת | 6 * 5 ועָשַפְּב; כז עַשְפְּב el עׂשְפְּב | * 56 שכּומ < 12,13 | < זק
(karanrngoet) (3€) nm) (a nnn) |ץּורָי (:גז5*) | ף * ₪4 ₪1 | ל 1 6 6  ? 

 זס 1 םיִעָשרו צו, פג 4 1, ₪6 כספו6ה ּורקבי ₪( ₪2 34,זז | זז * 1 4 ונורֶַח | 6

 6 (+0ןגו606ז0ו) ךשחי 6( 36 הנבשחי; \[9*5 5 הנחכשי | 16 קזקפ תזדְרְּב
cf 29,2. 



 1060 ילשמ : 309—29,17

 ְְׁשְפַנְל םינדעִמ ןֵּתיִו ּךֲחיִנִו ְֶנְּב רפי
 :ּוהְרְשא הָרּות רָמשְו םָע עַרָּפי ןוזָח ןיִאְּביי
 :הָנעֿמ ןיִאְו ןיִבֹוריְּכ דָבֲע רָסָנַהאְל םיִרָבְדְּבי
 :ּונָמִמ ליָסְכל הָנְקִת וירָבְדּב ץָא שיא ָתיֹוֲחי
 :ףןוָנָמ הָיָהְי ּותיִרֲחאָו יו רעֶבִמ 'קּגפְמי
 :עְׁשּפ"בר הָמֲח לַעַבּו ןָֹדְמ הָרָנְי ףא- שיאי
 :דבָּכ ְךָמְתְי תּור"לַפְׁשּו ּוָכיּפְׁשַּת םֶדָא תוצג <
 :דיגְי אָלְו עמְשל הָלֶא .ושְּפַנ אנוש בָּנִג-םַע קלוחי+
 :בָנְשִי הָוהיּב חָטובּו שָקּומ ןתו םֶרָא תרה
 :שיִא-טּפׁשִמ הוהְִמּו לשומדיִנָּפ םיִשְקְבְמ םיִּבא
 | ְְרָדרׁשְי עָשְר תַבַעּותְו לֶנָע שיא םיקידצ תבַעות

 יאשה יהָקְְִּב רְּגָאייִרְבִדי 20'
 ;ילָכָאְו לֶאיִתיִאְל .ילָאיתיִאָל רֶבָגַה םָאְ
 :יל םֶדֶא תַניִבְאָלְו שיִאַמ יִכְנָא רַעָב יִּבי
 :עֶרָא םיִׁשֹדְק תעַרְו .הַמְכָח יּתְדְמְל"אָלְי

 יוינְפֲחְּבוֲחּורְףסָא יַמ דרו וםִימְׁש"הָלְע ימי
 ץֶרָאיפְפַאלְּכ 'םיִקַה ימ | הָלְמְׂשַּבוםִיַמ"רַרָצ יִמ
 :עֶדת יֵּכי ֹונְב-םָׁש-המּו ומָשדהַמ

 :ֹוּב םיסוחל אּוא ןִגֶמ הַפּורְצ ַּהוְלֶא תֶרְמֲאלִכ5
 פ | יּתְבזְכְנְו ךְּב חיִכויְּפ :ויִרְבְדלע סותר

 :תּוָמָא םֶרָמְּב יֵנָמִמ עֶנְמְּת-לַא ְּךָּתֲאמ יִּתְלאָש םוּתְשל
 ִנָמִמ קַחְרַה בֶזּכְרְבְדּוי אשי
 ו - 3 ל א 1 : ." 4 :יִקֶמ םֶחָל יִנָפיִרְמה יִל"ןַתִּת"לַא רֶׁשעְו שאר

 יהָוהְי יִמ יִּתְרֹמָאְו יִּתְׁשַחָבְועבְשָאַפל
 פ | ּויָהְלֶא םָש יִּתָשַפְתְו יּתְבְנְנְו יׁשֶרְואןפ

SE Nip | 21 5 1 6 6 )066 karo-6 (טחסא0טט6זסו)  éEnynrhc || 19 lc18 6  
TOY: || ° 1c 6 (Souvnenceray)1 6טזשו) c 6 (oixérngטחטזטג6) קָנּפַמ || ?  

vel Jlaמא (= jun); prps jing | 22 6 esupusev | Cp 30 6 postאמ  ft 
 cק 26 | ז *= 6 םָחָקְו יִנְּב רג יֵרָבְד | ? 6 עeזavei; prps אָשַמְמ צש יִאָשַּמַה | 1
 rt bis לַא יִתיִאָל (3MSS(; pps )minus bene( ל יִּתֶא ול || % 6 לֵכֲאו; 1 לָכַאְ
 3 1c | (Ex 39,32) 6 תא דַּמֵל לאו (ץe! יִנַדְמַל) | 4 * 6 ֹונְצֲחְּב |10 6
 קיִזֲחַה +e קס : יֵסָפַאַּב ("לָּכ >68) || =< >6% 6 61 ? (81055 6א 111 385 ?( | 5 6

cf ad 20,13.יָּנָמִמ | 9 * 6 הֶזָחָי | 5  et0600 ; 1? הוהי 6( ש 18,3ז | 8 1 בזכ  



30,10—31 PROVERBIA 1061 

 ְתְמְׁשֶאְךְללְקְפ וגַֹאלָא דָבֲע ןׁשְלַּת-לַאיפ
 :ךֶרְבִי אָל ומָּאדתֶאְו לֶלְקִי ויָבֲא ריי
 :ץֶחְר אָל ואט ויְניֵעְּב רוָהָט רודי
 :ּואָשְנִי ויִּפַעְפַעְו ויָניָע ּומְרהַמ רי

 ויִתעְלַתְמ תֹולְכֲאַמ ֹויָנׁש תֹובְרֲח ו רָב
 ס  :םֶרָאַמ םיִנויִבָאְו ץֶרָאְמ סייע לָכָאְל

 יבה ויבה תֹונָב ייתׁש | הקולעל 15
 :ןוה ּורְמֲא-אְל עַּבְרַא הָנְעֵּבְׂשִת אל הָּנַה שולָש
 :ןֹוה הָרְמָאדאל ׁשֵאְו םימ הָעְבָשאְל ץֶרֶא םַחָר צל יאש ו6

 םָאזתַתיִל זְבָתְו בָאָל געֶלּת יע ל
 ס :רֶשָניִנְב הולכה לַחְְדיִבְרִ ָהּורְקי

 :םיִּתָעַדְי אל עָּבְרַאְו יִנָמִמ אָפ הָּמַה הַׁשלְׁשי

 רוע ילע שָחָנ רב משורה ריי
 :הָמְלעְּב רָב ְָרָרְו םיבָלְב הָינֲאיְרר

 :ֶוָ יְּלַעְפ-אְל הָרְמְטְו היפ הָתֲחָמּו הָלְכֲא תָפֵאָנִמ הָׁשֲא ּךֵרָּר כי
 :תֶאָש לכּות"אְל עַּבְרַא תחַתְו ץֶרֶא הָזְנְר שולָש תַחָּתְיי |

 :םֶחָל"ַעַּבָשְי יִּכ לבְנְו ךוְלְמ יִּכ דָבַע תַחָּתְיי
 פ  :הָּתְרבָּג 'שְיִתיִּכ הָחְפַשְו לָעְּבִת יִּכ הָאּונָש תַחָּתיצ

 :םיִמֲָּחִמ םיִמָכֲח הָּמַהְו ץֶרָא"יַגטְק םַה הָעֵּבְרַא=י
 :םָמְחַל ץָב ּוניֵכָיַו זָע"אל םע םיִלָמְבַה*5
 :םָתיּב עֶלָּפב ּומיִׂשָיַו םּוצָעדאְל םע םיִנַפְׁש5
 :ולָּכ ץצח אָצִיו הבְרַאל ןיא למל
 :ּךלָמ יִלָביִהְּב איִּהְו שָּפַּתִּת םִידִיְּב תיִמָמְׂש5

 :תָכָל "יבימ הָעְּבְראְא רע יֵביִמימ יהָמַה השל
 :לֶכְדיִנָּפִמ בּושידאלו הָמָהְּבַּב רוָּבִג שָיָלּפ

 :ומַע יםּוקְלַא ףְלִמּו שיָתדוא םִיְגְתִמ רי
pec |זס 16 0 ויִנדַא, א ונ-- | 14 1 ₪ הָמְדַאַמ | 15 ** דק | ל 6  

 < זמ MSS 3 min || 16 * םסתמ vb exc || ® 6 [קא06 (קזס ?קט6) | 17 1 6
 הָעָּבְרַאְו  NAD (kebetudo) vel np] (v 17 add) || 18 1 6 0(ץףפס%) 6
K yjqא| | vzo add | zr dlc 6 | 23a et b in 6 invers | * 6 
(#xBdAy) WIN (1MSF==) vel Wn || 24 1 c 68 Dמַתֲכָמִי | 28 1 6 6 
(ebdhwrog wv) WDNR | 29° al? | bg ֵטַמ | 30 6 'הָּבִמ ו' v 3r crrp | * sic 
Occ; Or Dip"לN (¥); prps Dp .לי 



 1062 ילשמ 31,22—30,32

 :הָפְל דִי יִתֹומֹודםִאְו אָשַנְתַהְב ְּתְלַבנ"םָא'*
 םָד איוו ףַאדץיִמּו הָאְמָח איִצי בלח ץיִמ יב

 ם ביר איצוו םוֿפַא ץיַמּו

 :ּומִא ותרסיררשא 'אָשַמ ּךְלִמ" 'לֶאּומְל יָרְבּדי 1
 ;יִרְדְנרַּב הָמּו יִנְטְּב"רַּב"המּו יִרְּביהמ>

 il :ןיִכְלַמ .תוָהַמ ךיִכְרְּו  ךליח םיִשָגַל ןתַּת"לַאג
 -.:רֶכש "וא םיִנזוְרְלּו ןייזותש םיִכְלְמְל לֶא ילאומל ו םיכלמל לא"
 ו ;יִנָיִנְּבְלָּכ ןיִּד הָּגַשיְו קָקַתִמ חבש הָתָשַי 5

 :שָפנ יִרָמל יו דואל רכשתי
 :דוערָכַי אָל ולָמַעַו ושיר חַכָשִיְו הֶּתְשְי

 :ףוְלַח יִגְּבלָּכ ןיז"לֶא  םֶלאְל ףיִפדחַתָפ*
 פ  ןויְבָאְו יִגָע ןידו קָדְצְיטֶפְש ְךיִת"חַתָּפי
 :הָרְכַמ םיִניִנְִמ קחְרְו אָצְמִי יִמ ליח תָשֶאִי (א)
 :ירָסֶחְי אָל לֶלָשְו הָכְעּב ב ּהֶּב חטְּביי ס)
 :ָתְיִַח ימי לפ  עָרְאלו בוס ּוהָתְקְמנ יי ₪
 :ָהיִפַּכ ץֶפְתְּב שעת םיִּתְׁשִפּו רֶמָצ הֶשְֶבי ד
 :הָמָחל איִבָת קָמְרֶּמִמ  רָחוס תיִּינָאָכ הָתְיָהי ה
 :ָהיִתְרַענְל קחו ּהתיִבל ףרט ןֶתִתו יהָליַל דֹועְּבוםקַתויפ 0
 :םֶרָּכ ַעטַנ ָהיפּכ יִרָּפְמ ּוהָחְקִּתַו הֶדָש הָמְמַזי6 0
 :יהיִתֹעורְ ץַמַאְּתֹנ ָהיִנְתָמ זֹועְב הָרְנָחִח (ח
 :ּהָרְנ לילב הֵּבִכידאל ּהָרְחַס בוטדיּכ המעי (ט)
 :ָּרלּפ ּוכֲמָּת ָהיֿפַכְ רושיִבַב החלש ָהיִדָיוַפ ()
 :ןרְבֲאְל הָחלְ ָהיִדָיַו נעל השר ּהָּתַּבִפ (כ)
 :םיִנָש שבָל ּהָתיִבב יּכ "גלשמ ּהָתיֵבְל 'אָריִת"ַאְלְ ל(
 :הָשּובל ןמגְרִאְו שש ָּלְ"הֶתֶשֶע םיִּדבְרַמ 2 (מ)

32 7" 0 | 33 = add vel var | 0 31, 1 5 6 יִרְבְּד | ל 6 לֶאדומְל | 
© 1 Nn לךn (cf 638) | v 2 dub; in 6 +nonn stich | 3 dub; 6 D7, 3 

  |48 hic incip cp 31 || ** prbתֹוחַמְמַל  velתוחמל  prpsתֹוחַמְל, 6 תֹוהְמַאְל;

 ; (iN) | gs 6 plur | 8 incהֹוָא  c QY 'N; vel l fitוא, ו  | °Kשא

prps ילח | צ: a in 6 0% 41 29,27 || Ir ins ft: ּהָל 61 6 1 ד0ו00דמ | 
 <  0היתרענל קחו | 16 א עט  | 15 ft dl m cs, al 61'חכ 686 13

 ליל,  6+ cic tpyov || 18 Kהָעְמְנ ; 1 קט :עַטנ 66 6] םרכ (1 >1115595) | צל
 . | Ig dub | 2r 6MSs™== Jy; 60 DW; 1? j vel ww 2הֶָליֵלַב 0

lua 



1-1 PROVERBIA 106: 

 :ץֶרָמְיִנקויסַע ותָבָשְּב הָלָעַּב םיִרָעָשְּב עָדונ 0 |
 :ינָעְגְכְל הָנְתְנ רּוגְחּו רֶפְמִּתַו הָתְשָע ןירְס ₪ |
 :ןורחא םויֶל קחָשְּתַו ּהָשּובְל רָדָהְוהזע>פי(ע) |

 :ּהָנושְל-לַע דָסֶתתַרוְתְו הָמְכָחְב הָחְתּפ היפ (פ)
 :לכאת אל תּולצע םֶחָלְו ּהָתיִּב תֹולליִה הפול (צ)

 :הָלְלַהְיִ הָלַּעַּ הרשי ָהיִנָב ומק* )|
 :הָנְלָּכלַע תיִלָע ּתַאְו לִיָת ּושַע תֹונְּב תּוּבַרפ ר) |

 :לָלַהְתִת 'איֶה "הֶנהְ-תֶאְרִי הָׁשֲאֹי יִפֹיַה לָבָהְו ןַחַה רֶקַׁשי ₪)
 :ָהיֵׂשעמ םיִרְעְׁשב ָהִלְלֵהיִו ָהיָרי יָרְּפִמ ּהָלונְתז (ת) |

v 25 (D) in 6 post 26 (9) cf Thr 2--4*% | 27 1 6 Q Vrs niא ,הַלִיכו 
 . vel sim || > >2MSS; 12תֹּוכְליִה | 30 **1 6 6 הָניִּב תָשַא



| 
 ה —

 0 יב

 ַת אוהה שיִאָהי הָיָהְו וָמָש בויא 'ץּועדְשְרֶאְב הָיָה שיאי 1
 ש שישו םיִנְב הָעְבְש ל לנו :עֶרַמ רֵסְו םיִהְלֲא יאריו רֶׁשְיְו
 שפחו םיִלָמְג יפלא תָשְלשּו ןא אַיִפְלַא תעבש הנק יִהְיַי :תונְּ
 היו דֶאַמ הָּבַר הָּבְבַעְו תונותא תואְַמ שָמָחְו רקְּבדדַמִצ תֹוֲאמ
 ו הּתְׁשִמ ושעו - וכְלָהְוי הו לוד אּוהַה ׁשיִאָה

| 

 לג םיִּכָשָהְו םשדקיו בוא .חלָשּיו הָּתְשִמַה ימי . רפקה יִכ יהו
 בוא רֶמָא יִּב יל רַפְסִמ תולע הָלָעָהְ

 | םֶבָבְלַּב םיֶהְלֶא כרב יִנָב ּואטַח רלוא
 .םיהְלֶאָה יִנְּב ואביו םויַה יָה ס :םיִמיַה- לכ בויא הָשעַי הָכָּ
 -ןַמָשַהְלֶא הָוהְי רָמאָיַוז :םֶכּותְּב ןָמָשַהְדְנ אוי הוהו-לע ביתה
 3 לַהְתַהַּו ץֶרַאּב טיִׁשַמ רמאיו ּהָוהְיתֶא ןָמָשַה ןעיו אָבָּת ןיאמ
 ןטְשַה-לָא ּהָוהְי רָמאו :ּהְּב

 1 ץֶראְּב ּוהֹמְּכ ןיא יִכ בוא ידבעדלע ףבל ָּתְמַשה

 | :עָרְמ רֶסְו םיִהְלֶא אַרְי רַׁשְְו םָּת שיא
 | רמאיו הָוהְידתֶא ןמְׂשַה ןעופ

 5 :םיִהלֶא בויא אֵרְי םָנֲחַה
 יֵבָסִמ וֶל-רַשַא-לָּכ רעֶבּו ותיִּבדדַעְבּו ורעב יִתְבש תא אָלָהי

 | :ץֶרָאְּב ץֶרֶּפ ּוהָנְקִמּו ּתְכַּב ֹויָדָ 'השעמ

 ולרָשַאלְכְּב ענו די אְָדחלָש םֶלּואְוי
 ָָכְָבִי ּוָנָפִלע אָלִא

 < 1/0 616 huius libri >6 || Cp r, 1° 6 (Audiridy) ץוע | 5 61 6 2/155%% 6

 :ר 8: 23 || 4 * 81 ? 6 6 || ל 61 6 15% 197 ת || ₪ * 6 + 806 || ל 0

vel euphemismus pr נ, לַלְקy ,ַאמD ,ו vel NQW cf Vrs et yw 10,3; IR 

21,10. 13 | 8 16MSSK= א cf23 | 0° ו 1 ל 638 יִש-- | זז 



1,12—2,3 IOB 1065 

 ןֶמָשַהלֶא הָנהְי רָמאיַו
 ְךְָו חַכְׁשִת-לַא ולא קר ְֵָּּב ול"רָׁשֲא-לִכ הגה
 םיִלָכֲא ויָתְֹבּו ויָנָּו םײה יִהָיוג ם :הָוהְי יִנְּפ םֶעַמ ןפָשַה אַ

 רָמאיַו בויִאדלא אָּב ְךָאְלמּויי רֹכְּבַה םֶהיֵחֲא תיִבְּב ןיי םיִתְשְו
 :םֶהֹידְי-לַע תוער תונתַאָהְו תּושְרֶח יָה רקְּבַה

 בֶרָחייְפל ּּכַה םיִרעְנַה"תֶאְו .םַחָקִּתַו אָבְש לָּפִתַוי
 :ךָל דיִגַהְל יִּבְל ינַאזקר הָמְלְמִאָו

 רמאינ אְּב הזו רַּבַדְמ הֶזו דועי6

 םֶלֶכאּתַו םיָרעְבַּו ןאַָּב רעֶבִּתַו םִימְׁשַהְִמ הָלְפָנ םיהלֶא שא
 ְּל דֶמַהְל יְִֵּל ינַא-קר הָמְלָמִאָו =
 רמאיו אָּב ּהֶזְו רֵּבַרְמ הָזודֹועיז

 םּוחקיַו םיִלָמְּגַהְלַע ּומְׁשִפִַו םיִׁשאָר הֵׁשלְׁשֹוּומְׂש םידׂשַכ

 בֶרָחיֵפל וה םיִרֲעְנַה-תֶאְ
 ְָל דֶּגַהְל יִּדְל ָנַא-קַר הָמְלָפִאְנ =
 רמאיו אָּב הָוְו רֵּבַרְמ הָז ידע

 :רכְּבַה םֶהיִחַא תיִבְּב 'ןיי םיִתְׂשְו םיִלָכָא ְּיָתֹונבּוְּיֶנָּ
 רָּבְדִמַה רֶבָעַמו האְּב הָלּודְּג חור הָּגַהְו
 ּותּוָמיו םיִרֲעְּבַה-לע לפיו תֶיַּבַה תוִפ עְֵּרַאְּב עניו
 ְָל דיִגהְל יּדַבְל יָנַא-קר הָמְלמַאָ

 :ּוחְּתְשִּיַו הָצְרֶא לפי ּוׁשאֹר-תֶא זנו ולעֶמ-תֶא ערקו בויֵא קיו"
 רמאלו 21 |

| 
| 

 הָּמָׁש בּוׁשָא םֹרָעְו יּמֲא ןַטָּבִמ "יִתָצָי םלָע
 = ָהבִמ הָוהְי םֵׁש יהְי חַקָל הָוהיִנ ןתָנ הָוהְ

 ם  :םיקלאל 'הָלְפַת ןָתְניאָלְו יבא אַטְח"אְל תאז"לָבְּב=י |
 -םג אֹוָביו הָוהְי-לַע בֵֵנְתָהְל םִיהלֲאָה יָנְּב ואביו םויַה יִהָיַוי ל

 יִא ןְמְׂשַה-לֶא הָוהְי רֶמאָו* :יהוהַילע בֵצְֵתַהְלי םכתְּב ןֶמָׂשַה
 ּךלהתהְמּ ץֶרֶאְּב טשמ רָמאינ ּהָוהְיתֶא ןַמָשַה ןעיו אָבְּת המ
 ןֶפָשַהְלֶא הָוהְי רָמאיַי :הָּב
 13 dl c MSKen3° $cfv 4 ₪ 18 | 14 155)5* ןה - | ז6 69 םיִערב)ו

 6 061806 'כאת + 60106 | 18 * 1 6 155)18 דוע (דע) | ל 41 6 9*155)2 68 |

22*6+add | ? correctio |21 * 6ג 2015599 יִתאָצַי |  || cf v 13 || 1g I D3) 

Cp 2,1 = <6 et קrb dlקזס הָלְוע, הָלָבְנ הלתפ* ? |  
Biblia. 69 



 1066 בויא 3,4—2,4

 ץֶרָפְּב ּוהמְּכ ןיִא כ בוא יִּדְבַעְלֶא כל ְתְמָׂשַה
 עֶרַמ רָפְו םיָהלֲא אָרְי רֶׁשָיְו םָת שיִא
 :םָגְח ָעָלַבְל וב יֵנֵתיִסְּתַו ֹותָּמְתְּב קיִוֲחַמ ּונָדעְ

 רָמאינ הָוהְי-תֶא ןָמָשה ןעינ+
 :ושָפַנ דַעְּב ןִּתַי ׁשיִאָל רֶׁשֲא לכְו רּוע-רַעְּב רוע
 ורָשְּבְלֶאְו .וָמָצַעְדִלֶא עגו רי אָנְחְלש םלּוא
 | :'דכרבי נפלא אלמא

 אָציַוז :רָמָש ושְפנ-תֶא ךא ֵּהְב יִּנַה ןַטְׂשַה" לֶא הָוהְי רָמאיֿ

 רע לג ףפמ ער ןיחְשּב בּוִאתֶא ךַיו הָוהְי יִגְּפ תֶאמ ןשַה
 :רָּפֲאָה-ּּוִתְּב בשי אּוהְו וב דָרָנְתַהְל ׂשֶרָמ וָל"חקיוי :ודָקדק
 וּתְׁשֲא ול רַמאָּתופ

 :תֶמָו םיִהלֶא 'ּדְרֶּב ְּךתָמְתְּב קיִזֲחמ ְּךרע
 ָהיֶלֵא רַמַאַווס

 לג יִרְבַדְּת תֹלָבּנַה יתַתַא רֵבַדְּכ
 לָּבְקְנ אָל עֶבָה"תֶאְו םיהלֲאָה תֶאַמ לָּבְקְנ בוטַהדתֶא

 יִעְרּו תָשְלָש ּועָמָשיִויי 2 בויִא אָטֶחְאְל תאָז"לְכְּב
 זַפיִלֶא ומְקְממ שיִא ּואבינ ויְלָע 'הָאַּבַה יאו העְרָה"לְּכ תֶא בויא
 -דּונְל אובל וּדְחַי ודע *יִתְמְעַגַה רַפּוצְו "יחושה יהְלַּו יִנָמיִּתַה
 | םלוק איו ּוהְריִּכִה אלו ] קוחרמ םָהיִניִעדתֶא ּואָשיַי> :ומחנלו ול
 = :הָמיַמְׁשַה םָהיֵׁשאָר" לע רַפְע ּוקרֶזיו ולָעִמ שיא לערקוו וכְביו
 ֹריֶלֵא רַבֹּד"ןיִאְו 'תוליל תַעְבְשְו םיִמָי תַעְבְש שראל ותא בׁשוו
 = והיֿפזתָא בויַא חַתַּפ ןֹכירֲחַאי 3 :דֶאַמ בָאְּבַה לַדְניּכ ּואָר יִּכ רֶבּד
 :רמאיו יבֹויֲא ןעיו> פ :ֹומּויתֶא ללקוו

 :ירָבָנ 'הָרָה ירֿמָא הָכיָלַהְי ּוְּב לא םֹוי דאי
 עַפֹוּת"לַאְו לַעמִמ יֵתולֲא ּוהְׁשְרְ-לַא 'ךָשח יִהָי *אּוהַה םּּוה"

 :הָרְהָנ ויֲָע
 5° 1 לע 6 זז | * ₪5 | ץ 86 דע, 056 עו | 9 * 6+ 98

° cf 1,5° || ro*2MSS $V + jh || ° ins תא זמ 65 ((ע5ק *) || זז * >64 || ל 1 6 6 
Zauxaiwv rUpavvog | ® 6 6 Mewaiwv 00%הֶאָּבַה | 5 6 םסגסס5 | 5 6 6  

Aedc = 2יתנעמה = יִנּועַמַה, יניעמה | ז <6 6 61? | 13 * <21155*9 6 et 
61 ? | >6 et dl? | Cp 3, 2 7 6 60 prb dl; 8 hic incip cp 3 || 3 ** prps 

 רַמֹאָה לִיַלַהְו; 1 ? יִמָא קז רמא || * 6 (1500) הֵרֲה (יַרָה = הֵּנַה ?) | 6 רכז 4
 ]62 2015; 1? 48 | 426A ve 6660עף || ל-ל כז 8868 || 5 6 6 אקו.



' 1067 18 3,5—26 

 ּוהְתַעְבְיי = הָנֶנַע ולְעְְכְׁשִת | 'תֶוָמְלצְו ךָשָח יּוהָלֲאְנ
 :יםוי "יִריִרמ| 6

 םיִחְרי רפְסִמְּב הָנׁש ומיִּב דחיִלַא יָת ּוהָחְקִי אּוהַה הָלילַה'*
 :אָבילַא]

 :ֹוב הָנְגְר אּובָּת-לַא  דּומְלַנ יִהָי אּוהַה הָלְיְלַה הָגַהז

 ל יררע םיִליִתְעה ים ּהָבקיי
 יַפַעְפַעְּב 'הָאְרִידלאְו :יִאְנ רוָאָלוקי שנ יִבְככ כָשָחְי

 :רחש] :יניעמ לַמָע רַּתְסִי יִנָטְב יִתְלּד רֵנָס אָל 9"

 :עֶנְגָאָו יִתאָצְי ןֶטָּבִמ תּוְמֶא ֶחְרִפ אָל הָסְליי
 :קְניִא יִּכ םיִדָשהַמּו םִיַּכְרְב יִנּוִמְּדִק עּוּדמי>

 :יִל חּונְי ו זַא יִתְנָש טוקשֶאְו יִּתְבכְׁ הָּתַעדיִּכי
 :ומל תוָבְרַח םיִנּבַה ץֶרֶא צו םיִכָלָמדםֶעי

 :ףַסָּכ םֶהיִּתַּב .םיִאְלַמְמַה .םהל בָהְז םיִרָׂשיבֲע וא
 :רוא ואריאל םיִלְעַכ יהיִהַא אל ףןומט לפנכ ןָאופ

 כ יֵעיִג ּוחּנ םׁשְו ג לְדָח םיִעָשְר םָׁשיז
 :שגנ לוק ּועמש אֶל ּונְנַאׁש םיִריִסַא דַחָי יל

 :וינדאָמ יִשְפַח דָבָעְו אּוה םש לודְְו ןטקופ
 :שָפָנ יִרמל םייַחְו רוא למעל | ןַתִ המ

 :םינומטַמִמ הפח וניו תפל םיִּכַחְמַה*י

 :ורעב הלא דא הרָּתְסִ וכְרַּדירשַא רֶבָנל
 :יִתֹנֲאׁש םִימַכ ּוכְּתִיַו אָבְת יִתָחְנַא יִמֲחַל ינוב
 :יל אבי יִּתְרֹנ רַשַאְו יִניַתָאִיַו יִּתְדַחְּפ דחפ יִכ5
 ם הנר אביו יִּתְחנ"אלְו יִּתְמָקְׁש"אָלְויִּתולְׁש אל

 - 61364 || » prps nib— (vel ntb—) || © prps Qj | 4 6 xara'לעני =
  etc | = prb dl (= 82) || 6 °° prbצ 8 יררא; קזן5 'ִמָּכ ₪6( ריִרְגַס 60 8

dl; al DQ pr הלילה | 5 1 6 56 דַחִי 6[ סם 49,6 | 7 61 6 1215 63% | 8 * כז 

  6םָי | * 1 4 6 115*% 'על 61 15,24 | 6 ** זס 61 (שוספפ) | *1 אָרִי | זס
 | ( | 14 crrp; arab haram = pyramida || 15 *° 1? Dy'רָב  | xr 64ריִסָ

16 * 6 éxropevéuevov || °° 6 ék pitpag untpéc; pone v 16 prv 122? vel, 
si in loco servatur, frt Nb ante הא' 6 MSKen99 dl, cf 10,19; prps m)ֶאל ה [ 

  | 221ןִתִי | 21 1 6 684 'טמְכ  cf Jer 4,24 | 20 1 6 6964כזקפ 'שעְר 17
 ץ 24 308 ? || * ] ? יִפְל. | 3 (6 % 15% [6

69* 



 1068 | בויא 4-72

 :רָמאינ יִנָמיִתַה ָפיִלֶא ןעינ+ 4
 :לָכּוי יִמ ןיִלְְּב רֶעְעו 'הָאְלִת ךיִלַא רֶבְד יהָסִנַהְ

 :קּוחְּת תֹוָפָר םִיָדְיְו םיִבר תְרַפִי הָּגִהְי
 :ץֶמאְּת תוָעְרְּכ םִיָכְרַבּו  ךילמ ןּומיִקְי לָשוּכ+

 :לֶהְּתו ְּיִרָל עגת אָלְתַו ףיֶלַא אֹוָבְּתוהּתַע יֵּכ
 :ּיִכְרּד םָתֹו ְִּתְנְקִּת ְּךֲתְלְסִּכ ְךְתֶאְרִ אָלֲה

 ּודֲחְכִנ םיִרׁשְי הֿפיִאְו דָבֲא יִקָנ אּוָה יִמ אָנְרֶכְז
 :ּוהָרְצְקְי למע יעְרְזְו ןֶוָא יֵׁשְרֲח יִתיִאְר רֶׁשֲאַב*

 :ּוְלְבַי ּוּפַא ַחּורַמּו ּודבאי ּהוְלֶא תַמְׁשָנְמּל

 :ּועָּתִנ םיָריִפְכ יְֵׁשְו לַחָׁש לוָקְו הָיְרָא תְגַאׁשיס
 :ּודְרפְתִי איִבָל יִנָבּו ףְרַמ"יֵלְּבִמ דבא שליי

 ּוהָנָמ ץֶמׁש יא קת בָּגְנְי רב יאו
 :םיִׁשְנַא-לע הָמְּדרִ לַפְנְּב הָלְיַל תְנויִזַחִמ םיִפְעָשּבי

 :ךיחְפַה יִתֹומְצַע בֹרְו הָרֲעְרּו יִנֲאְרְק דַחַּפי
 :יִרָשְּב יתרעש ירַמסת  ףלחי יִנָּפְ"ְלַע ַחּורְו5

 ּוהָאְרַמ ריִכָאדאלְו \ \ "דָמַעְו6

 :עֶמְׁשֶא ילוקְו הָמְמְ יגיע דל הָנּמָ
 :רֶבָּגְ-ררַהְטְי והשעמדםא קָּרְצִי ּהולֶאְמ שונָאה יז
 :הָלָהִּת םיִשָי ויָכָּאְלַמְבּו ןיִמאְי אל וידבעּב ןה

 = םָדוסְי רָפְעְּבַרֶשַא רָמחיִּתְב ינשוף
 בֶרָעְל רֶקְּבִמ :שַעדיִנָפְל םּואָכַדִי

 :ודבאי חצְנָל םיִשָמ יִלָּבַמ וכי
 :הָמְכָחְב אָלְו ּותּומִי 'םָּב יםֶרְי עסְנ-אָלֲה יי

 :הָנפְּת םישדקִמ טו גש + שיָה אָנ- ארק" 9

(roAAdkis) IQ cf Qoh 1,16; al minus bene DJ =לכ 4, 2 *1 ₪6 6 6  
 NW] cf AOE || ? 1 fr c 6 (&v Kony) הֶאְלִת 6[ * || 6 trsp \ 356 'קת ('קתו

ofרד | 14° = ינרק | ל 1 6 6 (9ו606ו06) ליִחַה  sMSS 6S) vel ‘PN post 

 "יש 29,86 | ;A cf w 119,120 | 5 = 6 rpixecסמַר ?r5 *1 81 הר-- 2070 6 6 [
*Nלn1?  hic nonn vb exc? | b= linvers? cf IR 19,12 || 18 dr. ypagépu.16 *  

(abn) = error | 19 6t Dg— (cf MSKe» 12), 1 frt c 3Y iNT (cf MSKen rr 
 ןואכדי). In v Ig vel2o prb nonn vb exc || 21 ° prps םֶדָתִי | ל 8% םֶהַמ |

 לכ 5, צ 1 04 || 2 22155* סעכ .



3-6 859 1069 | 

 :םָאְתַפ ּוהְוָנ 'בוקֶאְו ישיִרְשַמ ליִוָא יִתיִאְר ינאי
 :ליאמ ןיִאְו רעשב כדיר עשלמ ויִנָב יקחריי+
 'םיִמִצ ףָאְׁשְו 'ּוהֲחָקִי םיִנְצִמ"לֶאְ לפאי בָעְרּו דריצק רש

4 . + 

 :"םגיח] לע תמצוײאל המאמן רפעמ אצנדאל יי
 :ףּוע ּוהיִּבְנִי 'ףַׁשְר"יִגְבּו ידָלּוי לַמָעְל םֶדֲא-יכל

 :יִתְרַבְּד םיִשֶא םיהלֲא-לאְ לֶאהלֶא שֶרְדָא ינא לא
 :רַפְסַמ ןיִאזדע תואְלָפנ רקח ןיִאְו תולדג הֶׂשעפ

 :תוצוח יִנְפילע םומ חַלׂשְו ץֶרא יִגָפילע רֶמֶמ ןתנה
 :עׂשָי ּובְגַש םיִרדקְו םוָרָמְל םיִלָפְׁש םָּשְליי

 :הָּיָשְּת םֶהיִדְי הָניֵשֲעַת"אְלְו םיָמּורֲע תֹובְׁשִחַמ רַפַמי>
 :הָרֲהְמִנ םיִלָּתְפַנ תצעו םֶמרְעְּב םיִמְכֲח דכלי

 :םיָרָהצב שמי הליכ ךׁשְוׂשְנְי םמוייצ
 :ןויְבָא קָנָח ָיִמּו "סָהיִּפִמ בֶרֶחַמ 'עשיוי5

 :ָהיּפ הָּצְפַק הָתָלֹעְ\ הָוְקִּת לכל יֵהְּתַיֿ
 :סָאמּת-לַא יש רסּומּו ַּהולֲא נֲתַכּוו ׁשֹונֲא יֵרְׁשַא הנה

 :הָביִפְרִת ודו ץחְמָי ׁשָּבְחיְו ביִאָכִי אוָה יִּכי*
 :עֶר ָךְּב עָּגְיאְלועַבָשְבּו ךליִעְנ תורָצ ששב

 :בֶרָח יִדיְמ הָמָחְלִמְבּו תֶוָמס ָךַּפ בערבי
 :אוָבַי יִּכ דושמ אָריִתִאלְו אבְחַּת ןושל טושְּבִיי

 :אָריִתְילַא ץֶרֶאְמ תיחמו קָחְשִת כלו רש
 :ְּךְל-הַמְלָשֶה הָדָשַה תֶיַחְו התיק להֶרָשַה יִנָבַאְדםַע כ

 :אָטַחַת אה רט רק hi םֹולְׁשיִ ָּתָעַרְיְו +
eee je 

 3 51 5 שרשמ || * 16 63 בקרו + 'ריו | 4 ₪? | 5 *1 6 68 ורצק | ל 1
cf Ezפ*=95 םקלח; 1 זז םֶב לח M1 6 8298 םיִמָצ )= םיִאַמְצ) | 4  > | (dupl) 

yunéc =שו | 7 ° 6 דל ן דֶלּוי | ל 6 in et antea IDNW\ vel frt melius25,4  
add | rrlftc SQ | 13 MSF 9רֶׁשֵנ?-| ף 16/155*%% 684 'ג] || צ זס  

ca 5ושש | ז5 *1 'שיו | ל ₪ 6  DW; Iא הַמ-- | 14 6  
dl c sMSS9 םהיפ) ץ6] 1 בֶרָח יִּפָמ; 5 יִנע עו םותָי; ג! בֶרָחַמ (?) | 17  

 630 | 18 16 0 Vrs py (K TT) | rg lc 6 שָמ | 21 ] 6 )[5906
 630 =*y ‘Wh | v 22 al (dupl) | 23 * 61 | ° 2MSSראה; קזק הָמְדֲאַה |

 24 6 NIP (h 0¢ bioira) | 25 83155 66 הָדָשַה | 26 קז ףךְלַחְב
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 סם ליעד הָּתַאְו הָנֵעָמְׁש איָהָּכ ָהוִגְרקַח תאזיהָנה
 :רַמאַו בֹויֲא ןעַוי 6

 :דַחָיואְׂשִי םיָנְזאֵמְּב יִתיַהְו יִשְעַּכ לָמָׁשִי לוָקָׁש ולי
 = זיִנּוכְרִעַי | :ועל יֵרָבְּ ןֿצ-לע דָּבְכִי םיִמָי לּוְחַמ הָתַעְדיִּּי

 . ולא יִתּועְּב יִחּור הְתש םֶתְמְח רֶׁשֲא יִדָמַע יש יִצְח יִּ
 ;ּליִלּבְלע רוש-הָעְג םָא אְׁשְדיִלֲ אָרְּפדקַהְנִיַה

 :תּומְלֲח ריִרָּב םעט -שָידםָא הלמזילבמ פת לבאיה 6
 מתל יִודּכ הָמָה" יישַפַ יעוננל הָנַאמז

 הא ןתו 'יִתְקַתְ יִתלָאש "אות ןתי ימ*
 :יִנעְעַביִו דדָי רתו יִנָאְכִִיִ ולא לֶאיְ

 אָליִכ :לּומְחְי "אֶל הָליִחְב' הָרְלסַאו יִתְמָחָנ ו ידועדיִהתְוי
 :'שודק יִרְמָא יתְדִחּכ

 :יִשְּפַנ ךיְראָאְיִּכ יצקדהַמּו לח יִּכ יחפדהַמיי
 :ישּוחְנ יִרָשְּבְסִא יֶחֹּכ םיָנָבֲא ָּכדַאי

 :ִּנָמִמ הָחּדִנ יהָּיָשּותְו יִב "יִתְרַזע ןיִא םאַהי
 :בוזעֶי יֵּנַׁש תֶאְרְו דָסָח ּוהעַרְמ סלי

 :ּורְבַעְו םיִלָחְנ קיִפִאּכ לֵחָג"ומְב ְָּנָּב יחַא"
 :נֶלָשםֶלַעְתַי ומיִלָע חַרְקַהיִּנִמ םיִרְדְקַה <

 :םֶמוקָמִמ ּוכַעְדַנ ומָחְּ ּותָמְצִנ ברז תַעּביז

 :ודבאיו והּתב לע םָּכְרַּד יֵתֹוֲחְרָא תפל
 :ומל-ווק אָבְש תכיל אָמָּת תוחְרֶא ּוטיִּבָהיפ

 :ּורָפְחִיַו ָהיֶלָע ּואָּב 'ֹחָמְביִכ יושבי
 ּואָריִּתַו תַתָח ּואְרִת "אֶל םֶתְיְיָה הָּתַעיכ*י
 27 1 c 63 ָהְנעַמַׁש | Cp 6,2 1c 0638 יִתָּנַהְו; א יתיהו | 6
 ינורכעי ₪ 18 18,18 | = 61 6 302 | 6 01 56 3 מ || ץ * 6 (ח0 0000000 עונרל;
 1 ? 6 ₪ פק *-* כספו ינוכרעי 4? || = cזזק?; 6 (א)יִבָל ַחיִרְכ 'ה; קצק ומה

'ni || ? prpsתומלח ₪ צ 6( 22( | 8 6 0  gloss aram (adןומלָח 172  

 יִתְוֲאַתְו .g dl ft1c 6 |ro*1c 3MsS @0 nar (MSF| 9 nאז דוע) | יו
fit Nin cf (DN) v 13 |אלו ליִתְב (אלו 9*26155%) | <5 61 (ג60) | 12 ות  

 13 *%1 6 34 ןיִא הָּנַה גו ןיאמ אַה) | *1 ₪ הֶתְרזְע | 1? 6 65 הָעּושְתּו |
rg dl c 63 et l anteaסָאל |  velַמָּנַל  c 6380 WED; prps?10164  

  6 postea } D3 | 18 * 1 c 1M inl | Plcםיִקָפַאַכ | 17 1 | בֶרָש ,
 MK: s תוחרוא || זפ 1'רא | 20 *7 תַשב ושבל | ל 1 6 86 ּוחְטְב | 11

 ןָכ | ל 0 ול; א אל; 16 118 65 יל. =



6,22—7,17 IOB 1971 

 :יָרעב ּודֲחַש םֶכֲחְכַמּו יל ּובֲה יִּתְרַמָא"יִכָה >=
 :יִנּודְפִּת םיִציִרֲע דיִמּו רַצ"דְּיִמ יֵנּוטְלמוג

 :יל ּוניִבָה יִתיֵנְׁ-הַמּו ׁשיֶרֲחַא יָנֲאְו יִנּרוָה
 :יםָּכִמ חכוה ַחיִכוידהַמּג רָשְיְיִרְמִא יוצרמְּב"המ5

 :שאונ יִרָמִא ַחּורְלּו ּובָשְחַּת םיִלָמ חַכּוהְלַהא
 :םֶכְעיִרלַע 'ּורְכַתְו 'ּוליֵּפַּת יםֹותי-לֲעי ףַאז

 :בזכ ַכַא-םָא םֶכיִגָפלַעְו .יִבְדּונפ .ליֶאוה הָּתַעְופ
 :*ּהָביִקְדצ דוע יבֵׁשְי הלוע יֵהְּת-לא אָנ ּובְׁש

 :תּוַה ןיִבָידאְל יִּכַחםָא הָלְוֲע ינּוׁשְלְּב-שיה 30

 "ה הוקי רכשו לאש בכ |
 :יִל"יונמ לָמַע תיִליִלְו אְוָׁשייַחְרי ייל יִּתְלֲחְנִה ןָּכי
 םיִרְדְנ יִּתְעַבְשְו בֶרַעְידַּדְמּו "םּוקַא ייֵתָמ יִּתְרַמָאְו יִּתְבַכְׁש-םָאצ

 :ףשנ"ידע] :יסָאָמִיו עַנְר ירוע 'רָּפַע 'שיִנְו הָמֶר יִרָשְּב שב5

 :הָוְקִת סָפְאְב לכ גְראדיִּנִמ ולק ק ימי
 :בומ תואְרְל יניֵע בּושָתְדאְל ַיַח חורי 4 7

 :יִנָביִאְו יִּב ְךוָניַע יאר ןע ינְרּוׁשְת-אל
 :הלעי אל לואָש דרוי ןָּכ ל נע יהָלָכ
 :Ae דוע נייל תיל רוע שאל

 ...ךי*

 מש ו םישתְדיכ ןיּגִתא יִנָאדםָיַה
 :יִבָּכָשִמ יִחיִשְב אשי ישרע יִנַמֲחְנַּת יִּתְרַמָאיִכ

 :יִּנַתעַבְּת תוְניִזֶחַמּו תומלחב יִנָּתִּתַחְוי+

 :יָתֹומָצעַמ תֶוָס ישָפ קגחמ רֶחְּבִתַנ כ
 :יִמָי לָבָהִדיּכ יִּנָמַמ לֶדָח  הָיִחֶא םֶכעְל"אְל יִּתְסַאָמי*

 ְדָּבִל ויִלֶא תיִשָתְדיִכְו ּונָלְּדַנְת יִּכ שֹונַא-הָמיל
25 *lc MSKen 5° g ְוצְלִמ cf 119,103 vel i | 1 fit םֶכָח | 26 prps 2) 

 | ַחיִדְלו | 27 **1 ₪ םֶת ילע | * 1 6 69 ולו || < 15+ 6 6 ((אטגג6006) ּורכְתְו
29 * ost ובָשְו; א יִבָשו ₪1 (8טק1) | ל >5*15 559 5; 1 ₪ אבי קָדַצ 4 6 
ouvépyegee; al ב | ספ 7, 116 0 ילע; א לע‘ | 3 * <\15%9 3 et ‘al (m cs) 
 | יִּתְמִק םָאְו  | 4° ins c 6 bth Jj ° 1 ft Dip} et ins c 6ּונָמ 684 6 +18 5
  MSS 3 min; KW}, Q Wal | » dl (gloss) | ° lc IMSיִתָמ | 5 * תו1ו 6 6 ] 6
  |? Msg yy | rr dl (mאָנ | ף *1 6+ הֶלְע  | 7 ins 8% 6 6סמ 8%
es) cf 6 || :5 .ו יִתֹובְּצעַמ 
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 ּונָנְחְבִּת םיִעָנְרל םיִרָקִָל ּוְָקְפּתיי
 = ?יקְר יעָלּבְדדע יִנָפְרִתִאְל .יִּנָמִמ הַעְׁשִת"אְל הבי

 = ךק עָּגְפִמְל יִנָּתְמִׂש הָמָל ימָרָאָה רצנ ךְלולַעְפֶא הָמ יִתְאָטְחִי<
₪ by י > w 
 אָשִמְל לע הָיְהֶאָו ינֹוע"תֶא ריִבָעְתְו יִעָשְפ אָשִתְאְלוהַמּויי ]

 פ יִּפגיִאְו יִנָתְרִחָשְו םָּכְׁשִא רַפָעָל הָּתְע"יִּ
  8:רַמאיַו יִחּושה דַדְלַּב ןעַוי

 :ףיִפיִרְמִא ריֵּבַּכ חּוְרְו הָלֶאלֶלַמִּת ןָא-רע
 :קְדָצ-תֶנעְי יּדשםַאְו טָּפָשַמ תּועְו לֶאַה

 :םֶעְשַפדיְּב םֶחְלַשְיַ .וֶלּואָמָח ְּךינְּיסַאּ
 :ןָּנְחְתִת יָּשלֶאְו לֶא"ילֶא רֶחשְּת יהָּתַאדַא |

 :ףקֶצ תַוָנ םלש| לע ריִעְ הָתַעדיִכי הָּתִא רָשְיְו דא
 :דֶאְמ הָּגְשִי ְךְתיֶרֲחֲאְו רֶעְצִמ ךְתישאַר הָיָהְוז

 :'םֶתובַא רֶקְחְל "ןגוכו ושיר רֶדל אָנ"לַאְׁשיִכ
 :ץֶרָאדיִלַע ּוגיִמְי ילָצ יִּכ עַד אָלְו ונָחְנֶא ילּוָמְתְיי
 :םיִלָמ ואיי םַּבַלִמו ְּךָל ורמאי ורוי םהדאלָהְיפ

 :םִיָמ"יִלְב ּוחאְדהֶּנֶשִי  הָצְב אָלְּב אָמְג"הֲאְנֲהיי
 :שָביְי ריִצְחלְכ יִנָּפַלְו ףָמְקַי אָל וּבאָב ּונָרִעַיי

 :דבאת ףנֶח תֶוקתְו לא יִחְכָש-לֶּכ תּוחְרֶא יי
 :וְחָטְבִמ שיבְכע תִיְבּו .ָלְסַּכ טוקְירָשַא+

 :םּוקי אָלְו 15 קיזחי דמי אָלְו ותיִב"לֲע ןעֶׁשייצ
 :אָצַת יִתְקְנוְי ותָּנַג-לַעְו ׁשֶמַׁשיִנְפְל אּוָה בשרי

 :"הֶזָחְי םיָנָבֲא "תיִּב ּוכּבְסְי ויִשְרָש לג -לעוז
 :ְּיִתיִאְר אָל ו3 שָחְכְו ֹוָמְקמִמ ּנֲעְלַבִםַאיצ

 :רחָמְצִי רח רָפְעְמּו וְָּרּד 'שושמ אּוָהָה
  sequiturינתמש המל ;) | 20 *= dl )a44המידע; ג! הָמ יִּכ 650 16 19

v 19 |? Tig soph; 1 6 2155599 6 יִלֲע || * קצק הָרָּטִמְל qלף( | Cp 8, 3 prps 
 הָוֲעָי 33,27 צ6| שקעי 66 6) | 5 **1 6 6 הָּתַאְו | ל 41, 61 1 דתֶא | 6 = 6 סה

 |  cf Gn 25,21); >MSKe= et prb dl (m cs)ל רתֲעַי ?( 000 6080006101 0606
7 !c 5 יֵׂשָי צש6 6 6 הָאיִנַש | 8 * 0 ןושאר || * pr )cf 3( ןנובו ? | > 16 9 

  v roתֹובָא | 9 **1 86 6 --ּתִמ | ל-* 1 ? 6 8 לָצְבּו | דס 16 14155 686 'איו;
velv 9 prb dl (m cs) | 1x ins frt c Vrs “DN | 13 lc 6 תיִרֲחַא cf 87 | 
14 1 frt Dip (3 ?, םירוק Jes 59,5) vel (y)up וק (ירוק) | 16 קזק תּוּנַנ | 
17 * MSF” 259 יֵּב | * 6 הָיַחִי; קצק זֶחי = זַחאי | 19 1?( )= 6 -סוסטדמ] ?( || 
“1 ft c 6 (karacrpogr) NW vel Diop || > 41 6 5% > 68 }. 



3 JOB 1073 | | 

 :םיִעְְמדדְיְּב קיִזחְי אָלְו םָתְדסַאְמְי אָל לאה
 :הָעּורְת ףיִתְפְשּו ךיִּפ קָמֶש 'הָלַמְיְדידעיי

 פ | :ּונְניִא םיִעָשְר לָהֶאְו תַשְבדּושְבְלִי ְףיֵאנש |
 :רַמאיַו בויא ןעיוי 9

 .:לָאדמע ׁשֹונֲא קּדציהמו ןֶכ"יֵכ יִּתְעְדָי םנְמָא
 :ףָלָאייִנִמ תָחַא ּונָנעֹי אֶל וָּמִע ביָרָל ץֹפְחי-םָא

 :םֶלָשיַו ויֶלַא השקההימ כ ץיִמאָו בֶבְל םֶכַח
 :ּפַאְּב יםָכְּפַה 'רָשא יּועָדְי אָלְו םיִרָה קיִּתְעַמַה

 :ןּוָצְלַפְתַי ָהיִּומעֶו ּהָמּוקְמִמ ץֶרָא זיֶגְרפַה
 :םְּתְחַי םיִבָכֹוְּכ דַעָבּו תרי אָכְו סֶרֶחְל רֶמאָהי

 :םָי יִתָמְּבִלַע ךרודו ָּּדכְל םִיַמָׁש הָמנ*
 :ןְמֵת יֵרְדחְו יהָמיִכְו יליִסְּכ יִׁשָע הֶׂשֲעַ
 :רָּפְסִמ ןיַא-דע תֹואלפְנו רָקֲח ןיַא-דע תולדג הׂשֹעיס

 :ול ןיִבָאאָלְו 'ףלַחְיְו להָאְרֶא אָלָו יֵלֲע רָכֲעַי ןָהיי
 :הָׂשְעַּת"הְמ ויָכַא רמאייִמ ּונָביִשְי יִמ ףתחְו ןָהיי

 :בֵהָר יֵרְזע ּוחֲחָׁש וָּתְחַּת פא ביִשְיאָל הלא
 :וָּמע יִרְבְד הָרֲחְבֲא ּונָנֲעֲא יֵכֹנֲאיִּכ ףַאיי

 :ןְגַחְהֶא ימָּפְׂשִמִל 'הָנֲעֲא אל יִּתְמַרְצ-מִא ירֵׁשֲאיפ
 :ילוק ןיזָאודיִּכ ןימאא אל :יִנְגַעַיַג יִתאָרָק"םָאי6

 :םָנִח יִעְָּפ הָּבְרַהְו יינָפּוׁשְי יהָרָעְׂשְּבירֶׁשַא ד
 :םיִרְמִמ יִנָעְּבְשִי יִּכ יחּור בָשָה יִנְָתַיד אֶל
 :לֶנדיִעְוְי יִמ טָּפָשָמְלםִאְו יהָּגַה ץיָמַא חָכְלסֲאיפ

 | :"יִנָשָקְעַיַ יִנָא םָּת .יִנָעיִשְרִי ייפ קּדְצִא-םֶא
 יאיִה תַמַאי=י :יֵיַח סָאְמֶא יִשְפַנ עֶרָאזאל ייִנָאְדםֶתי
 :'הָלְכְמ אה עֶשְרְו םָּת "יּתְרָמְא "לע"

 :נֲָלְו םִיקְנ 'תָּפִמְל םִאְתִּפ תיָמְי יטּוׁשיסָא=:
R[Cpo,5?csyl|Palcs|jl?cs;1*:2דע |ל =אלמי 
 םֶבָפהְו 6 = | 8 3155 בע; צ 8--נס 304 || ף *1? שיע יו 'יע | ל 16 634 כ[
 6 61 | זז *1 6 8920 ּוהָאְרֶא | * 61 6 155%\2*= (02) ו 6[ * | 15 * 616 68 [
 ל 603 הָנֲעֲא | = 6 ֹוטָּפִׁשִמְל | 16 1 6 65 יִנָנָעָי אלו | זָד * 36 הָרַעָשְּב | * קוק
 -ופי (--יִסי) 6) || 18 3155 'רמב 6 [Thr 3,15 | 9 * 1 c G3 6( ]סז 183%
 vel הנה = נה 8 אּוה || ל ₪1 ו 61 * | < 1 ּונְדיִעְוי ₪( 63 | 20 * קזקפ ויִּפ 0) |

)dup( || 22 = <6 || ? frt dl (add) J) * 24c hucל ] 'פעיו (קעי) | 2: == 4?  
nn>.וטוש 6 3 || * 1  trsp ? | 23 ° 1 frt 



 1 14 בויא 9-2

 -יִמ 'וָּפַא אָלְמִאי הָּתַכְי ָהיֶמְפְׂשִרִנְפ עָשְרדָיְב יהָנְתְניץְרֶאי
 זיאה :הָבּוט ּוָאְר"אל ּוחְרַּב ץַריֵנִמ ולק יִמָיְו

 :לֶכָא-יִלע שוטי רֶׁשָנַּכ הבֲא תיַנָא-םע ּופְלֲח6
 ;הָניִלְבַאְ יִנָפ הָבְזָעֶא יִחיִׂש הָחְּכְשֶא יִרֹמֲא-םָאלל

 :יָנקנִת אלי יִתְעל יִתְבָאַעְלְ יִּתְרְכי
 :יעֶגיִא לָבֲהי הז" הָמְל עְׁשְרֲא יכֹנָאלפ

 :יּפַּכ רֶבָּב יִתּוּכְזַהו לְׁש-וַמְב יִּתצַחְרְתַהדםָאפ
 :'ייתּומלׂש יִנּובְעְתְו יִנָלּבַטִּ יתַחְׁשַּב אי

 :טָּפָשִמּב וָּדְחִי יאֹובְנ 'ננעא יִנֹומָּ ישיאדאלדוכ 2

 :ּנינְׁש-לע ודי תֶׁשְי חיִכּומ ניגירי ל
 :יִּגָתְעְבְּתִַלֶא ותְמָאְו וסְבש ילעמ רפי

 :יֶדמִע יֵכנֲא ןכדאלריָכ :ּונָאְריִא אְָו הָרְּבדֶא
 /ו"יִשְפַנ רָמְּב הָרְּבדא" יִחיִש ייִלָע הָבְזָעָא ייחְּב ישְּפַנ הָטְקְני 0
 | :יִנָביִרֶתִהַמִדלַע יִנָעיִוְה יִנָעיִשְרִתִדלַא ַּהולֶאדלֶא רמא*

 | םיִעָשְר תַצְעְדלַעְו ףיפּכ עי סַאְמְתְיִכ קשָעַתְיִו ל בטה
 :*יִּתְעַפֹוה) :הָאְרִּת ׁשֹוָנֲא תוָאְרּכְיסִא ְּךל רֶׂשָב יִיִעֲהי
 :רָבָנ יִמיִּכ ףיתונְשסא  ךיִמְו שונא יִמיִכַה

 :שּורְדִת יִתאָטַחְלּו ינוע שָקְבְתיֶכַ
 :יליִצמ דמי ןיִאְו עָשְרֶא ּאָל"יִּכ ְךְתְעַד"לַעי

 :יָנעְלַבּתו יביֵבָס ידֲחַי יִנּושֲעיו יִנּובְצַע ידי
 :יִנָבישְּת רַפָע" לֶאְ יִנָתיִשִע יִָמַחְייִּ יאג-רֶכְזפ

 . :ינאיּפקת הָנְבְּגַכְו יִנָביִּתּת - אלהי

 :יִנכְכְִׂת םידינל תומָצְעְבְו יִנָשיִּבְלת רֶשָבְו רוי
 :יחּור הָרְמְש ְךְתּרְקְפּו יֶדָמִע יָתיִׂשֲע דָסֶחְו יםייחיי

 24 *16 8 הָנֶתַנ | ל >6 || 5-5 565 אופא ימ אוה אל"םא | % 5 ופא | 25 41 |
 ו 6 2155 36% | 27 1 6 15% 59 664 יִּתְרַמָא | 2ַפ 6 עֶוגָא לַבֲה; ץ 29 זז

 vel postea v exc || 30 lc KG 1D; ost ,(? gloss) יִמְב | 31 1c 6 (6v קטחש)

dl? mcs | ¢ ins ftיָמְלש | 32 6+ 6(הָּתַא 2( |?  ve!הָחְסְּב | * קזק יֵמָלְׁשִמ  
sic 41 (b maj) | Cpro,r°!ו 6 8 (6 וננעא) | 33 1 6 131155 68 ול | 34  

a4 |3 *=  | (הרבדא pr4 6א ?,11, 3/155* החישא /)6 6 ויְלְע | ל-5 866 
 5 6 ח20060%6 (8) || צ 5 add; v6 sequitur v 4 || 7 °1 prb לַעַמ ידי | 1

>MSKen 225 6S |ָתוּבַס צ6| בובֶס | 6 *  "lc 6 (ueragaAwv)6 65 רַחֶא |  
RW, quod fit legend, siןימ |? 6 . dl? | 12 * prps jD velל [רמח]כ >6;  

antea accipitur TPNI. 



 ד

IO,13—I1,11 IOB 1075 

 :ָךֶמִע תאָויּכ יִּתְעַָי ּךָבָבלִּב ָתְנָפָצ הָלֲאְו 3
 ;* נע ] :יִנָקְנִת אָל ינועמל ינָּתְרַמְׁשּו יִתאַטָח"םָאיצ

 להֶאְרּ ןילק עְבְָשי ישאר אשאל יּתְקדָצְ יל יֵלְלַא יִּתעְׁשְר"סָאיצ
 | יי ׁשֶּדַחתיז :יִב אלתת בֵׂשְתי ינְדּוצת לַחָשַּכ 'הָאְנְִו*י6

 יג :מע 'אְבעְ תופילח" .יְִַע ףשעק בֶרַתו
 :יִנָאְרְתְדאְל ןיַעְו עַוְנָא יִנָתאַצֶה םֶחְרַמ הָמְלַוי

 :לָבּוא רֶבְקִל ןַטְּבִמ הָיִהֶא יִתיִיָה-אל רָשַאָּכי
 :טעמ הָגיִלְבַא יִנָמִמ 'תיִשי 2 ימי טעֶמאָלֲה >>

 :תִוָמְלְו 2 ץֶרָאדלֶא בּושא אָלְ דלא םֶרַמְּב*י

 פ :לתְא"ֹומְּכעפתנ םירדס אלו נמל פא וָמְּוהְע ץֶרָא=
 :רמאיו יִתָמַעַנַה רפצ ןעיוי 1

 :קָּדְצִו םיִתְפָש שיִאיסַאְו הָגָעַי אָל םיִרְבִּד בֶרַה
 :יםֶלְכְמ ןיִאְו געְלִתַו ּושיִרֲחָי 'םיִתְמ יב

 ;'ּדיִניִעְב יִתִיָיָה רבו "יחקל ךָז רָמאתַוי
 :ּךִמִע ויָתַפְׂש חָּתְפִיְו בד ּהוְלָא ןַתְייִמ םֶלּואְוכ
 היָשּותְל ילכו הָמְכָח תֹומָלעת לגוי
 :ידגועמ הוא דל הָשִייִּכו יעד

 :אַצְמּת יּדָש תיִלָכִתִדדִע םָא אָצְמִּת הלא רֶקתַהְל
 :עֶדַּת"הַמ לואשמ הֶקַמַע לעפְּת- הַמ םִיַמָׁש יֵהְבְי*

 :םִיחיֵגִמ הַבָחְרֹו ּהָּרַמ ץֶרָאמ הָּכִרַאפ

 ּונְביׁשְי יו ליקי ריס ףלַיימאו"
 :ןנוּבְתְי אָלְו ןְָאזאָרַו אָֹשיֵתְמ עֶדָי אוהדי

 14 [מש]ו >68 | 15 *-5 61 (פ1ס55 ?) | * >6; 1 הָוְרּו | < >1;6 יִבַע | 16 ** 41?|
prps?'AN | 17°67 |? 6 rv Eraciv pov (6% gov) =ל? >6; 3 'נאו;  

Ga); let? M2? | = crrp; lc 6 (érnyayeg 0é ém épé meipartipia)יִעְגְנ  
 )= 3) ילע אָבָצ ףֵּלַחְתּו | % אסי אָּבִצִי 09* אָבְצְו | 18 :5 6 6 אלו | 20 *- |
 ¢ 68 יִּדְלֲח ימי | יִּדְלָחְו יִמָי 6( ש 396 | * 9 "לָּבִחַי 0 6(0) לֶדָחַו | < א תיִשָי

 6 תיִשו nisi praefers תבש vel c 6S (Eagov) העש cf 7,196 ז 22 6 6%
 = םיִרָהָצ !ve הָרָהְכ; ;totus v 22 fit dl (repetitio) 31 41 תומלצ לפא ומכ |
 07 זז, 2 ] 6 6580 בֵרָה | 3 * 1 'ִּבָמ ve! c 3) 'ֵבָל ץe! 'בדלע || * 8 םיִתַמ ו

Anteַָחְכמ | 4 1 יִּתְכָל 6 6 | * 6 ויָניֵעְב; ןיָניעְ.  *$ velc6 ]| 6 3 ל אלכ  
 ט 4 ft v7 וrsק | 6 * 1 םִיָלפָכ = םיִאָלְפָכ !e םִיָלָפ | ** 464 | <1 6 עז עדת

ex vb Iobiֵשְמ הָהֹבְג | 91 הָּבָמ | + זס צו  ¥ Hie71+ אָצִּמ | 8-6  
(cf 65).ולו  esse, cf 15**% 3+ inter v7 et 8 vsum 12,14 continens || Ir prps 



 -| 6 בויא 1 ז 2

 :ידְלּוי םֶדָא" אָרָפ רָיעְו בָבָלִי בּובָנ שיֶאְויי
 :ףיפּכ וילֲא תָשַרְפּ בל תונֶכה הָּתַא- םָאיצ

 :הָכְוע "ְילֶהֲאְּ שתלו יגהקיחרה ְִּדָיְּב" ןוא"םאי+
 :אָריִת אָלְו 'קְצִמ תיִיָהְו 'םּוָמִמ ךִיִנָפ אָשַתּוזָאְ כ
 :רַּכְזִת ּוָרְבע םִיַמְּכ חָּכְשִּת למע התאהב

 :הָיִהְּת רֶקבַּכ יהָפֲעָּת ידֶלָח םּוקְי םִיַרָהָצַמְויל
 יבָכְׁשִּ חַטָבְל ּתְרַפָחְצ הָנְקִּת שי תֲחַמְב

 ידירחמ ןיפְו ּתְצַבָרְוייפ
 הָניִלְכִּת םיֵעָׁשְר יִגיֵעְופ :םיִּבַר ףךיְנָפ ִלֲחְו

 ס  שָפְנְחַּפִמ םֶּתוקְתְו םֶהָנִמ דֶבָא סונֶמּ
 :רַמאיַו בויִא ןעיוי ל

 :הָלַא] :הָמֵכָח תּוִמָּת םָכָמִעְו םַע"םָּתַא יִּכ םֶנְמָא*
 -ומָּ ןיאדימתֶאְע יםָּכִמ יָכֹנֲא לפנ"אָלי םָכֹומב ו בבל יל םגפ

 קיִּרצ יקוחש והנעיו הלא אָרְק יהיַהֶאוּוהֶעְר קַחְש
 :יִלָנַר ליִדִעומְל ןוכנ ןגאש ל יּוְּב | ידיפלפ :יםיִמת

 לא יִזיִגְרַמְל תוחֶטְבְו םיְִרָשל  םיִלָהֶא יל

 וי הלא איְבה רשַאל
 ְְליָּגְו םִיַמׁשַה ףוֶעְו ָּךָרתְו 'תֹוָמַהְב אָנ"לֵאְׁש 'םֶלּואְ
 :םַָה יג ףל ּורפסיו 'ִדְרתו *ץֶרֶאְל ישי ו

 :תאְו הָתָשָע הָוהידדי יִּכ הָלֲא"לְכְּב עָדָיְאְל יִמּפ
 :שיא"רֶשְּבלָּ ַתּורְ יח" לָּ שָפַנ ודָיְּב רֶׁשֲא וס

 :ול"םעֶטְ לָבֶא ְךַמְו ןָחְבּת ןיִלָמ ןזאדאלהוי"

 :הָנּובְּת םיִמָי ךְרֶאְו הָמְכֶח םיִשיִשיֶביי

 דע *"* 1 1 דַמָלְ Ty vel דָמְלְי et dl םדא || 13 6 תוּכְזַה; 1? 48 || 14 *"* ק5

j dlc 4IMSS Vrsאלו | <1 6 60 ןפָשִּת  rps22,23 || ? ק cfקיִתְרה ְךְדיִמ  
 לה | 15 5 616 39 | * 6 םיָמְכ (61 ז,16), >5 66 61 ? | 5 8
 קצמ | 16 5 6 38 61? 4 15% | ל 1 6 5 הּתַעְ + * || ד *1 < 668 ףְִּלֶח | < 6

aliter; 2b ‘Bhi >$ | 19 °° dl (gloss) | Cp r2,31155 86 הָפּועִּת | 18 °?; 6  
 2 קזק םָעָה, 1 םיִמְרָעַה) | 3 ** >6 6 a4d ex( dl 13,2) | לל 8 הָיִאי יִמ לֶאְו]
 4 516 68 הִיָהי es | <1 6 6 'תֶ טפס + | 5 * 6 3024 | 1 ובו 1

Do cf 5,24 | ° inc; 1? rps6 תותעל | 51 6 9 דעּומְל | < 1 ולנב | 6 * ק c 
 ודָי 'אב ףיִנַה 'ל | 7 * 4 ? | *1? הָמַהְב ; al dl ךרתו (6 64 Go 6זחשסוצ)
 = 128 | 8 **1 ץֶרֶא יִלָמּוו | ל 1 ףְרי| ₪ <> | 6 71155 (+ 1115 38 תוגזפ)

 הולא v Ir sequitur v| 3 | 12 קזקפ םיִנָש יִכָה



 רוח
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12,13--1 JOB 1077 

 :הָנּובְתּו הָצַע ול הָרּובְנּו הָמְכָח ֹומְעי

 ַָתָּפִי אָלְו שיא-לע ךָגְסִי יהָנְּבִי אָלְצ םּרֲהְי ןֶהיי
 :ץֶרֶאּוכַפַהְיְו םחְלַשיְו ּושְבִיְו םִיָמַּב רֵצְעַי ןָהי5

 :יהָנְׁשַמּו גש" ול הָיִשּותְו זָע ומעופ
 :ללוהי םיִטפְׂשְו יללוש יםיִצֲעוי ףילומ ל

 :םֶהיִנְתָמְּב ירוֹוֲא רָאַ חת םיִכָלִמ ירָמּומ 8
 :ףלַסי םיִנָתיִאְו ללוש םיִנָהּ | יומי

 :חַקי םיִגְקז םעָטְו םיִנְמָאְנְל הָפָׂש ריָסַמ=
 :הָּפְר 'םיקיפא יַחיִזָמּו םיָביֵדְגילַע זּוָּב פוש

 :תֶומְלצ רואְל איו ךָׁשֲח"יִִמ תוקמַע הָלְמי*
 :יםֲחְניו יםיונל חמש םֵדְּבַאיו* םיוגל 'אָנְׂשַמ

 ְָרָר"אְל ּוהֲתְּב םַעְתִּיֹו ץֶרָאָהיםַע יִשאָר בל ריִסמ
 :רּכָשַּכ 'םעְתִיַ רֹוָאיאָלְוְׁשְחוׁשְׁשמייצ
 , הל ןְבְתו יִנְזֶא הָעְמַׁש יניע הָתאְר לָּכְֶהי ₪
 :םָּכִמ יִכנָא לָפְנדאְל יִנָאְדםַנ יִּתְעדָי םֶכְּתָעַדָב

 :ץֶּפֲחֲא לֵא-לָא ַחָכּוהְו רֵּבדַא יִדָשלֶא יִנֲא םָלּוא
 :םֶכלּב ללא לאפר רָקְׁש"ילפט 'םָּתַא םלּואְו+

 :הָמְכֲחְל םכָל יִהְתּו ןּוׁשיִרֲחְּת ׁשְרֲחַה ןַּתיהיִמ5
 :ּוביִׁשְקַה יִתַפְׁש יתֹובְרְו "יִּתְחַכְוְת אָנּועְמש%

 :היִמְר ּוָרְּבַדְּת ו הלוע ּוְרְּבדִּת לָאְלַה
 פיר לאלא ואשת וינפֲה

 יאש םנָ רֶתַמֿביםִא םָָתֶ כז חכה
 :םכיִלָע לָּפְו דחפו םֶכְתֶא תַעְבְּת ותאָש אָלַהיי

 13 5 םֶצע vel הp3y )?( (צ 13 30660) | 14 1*7 ₪ 6 68 'ְבִי יִמּו | 5 16 6

 שביו | 16 ** קזןפ ּוהְּגְשַמּו הגש (א15* 56 הגוש) | 17 *1 ₪6 6* ץֶרֶא יִצַעְַי |
 ל 1 ₪ לָּכַסִמ 6( 16 44,25 6 1 ךילומ || 18 * 1 6 8% רֶסּומ ₪6 ַש 2,3 | לוק
 ַתָּתַפִמ | = 1 רוסָא 6 ]66 15,14 | ָפ קזקפ ףלשי | 21 *1 חְויַמּו | * 1 םיפיִקת |
 91? הֶּפְרִמ | צ 22 396 ? | 23 ** >6 | ל 7155 \03 איגשמ;1 ? ₪4 |[ 6
 15 38 םיִּמָאְל | %1? םֶחָנִּיַו 6( גזם 57 | 24 61 6 6 | 25 * ו 41 | * 6?1 6
 jpn | Cpr3g,rlc 12MSS 6°55 Hie SY הֶּלֵאד לָּכ | 2 גמפ 6 \זפ | | 4 **1

 6 6 םֶּתַאְו | * ום5 6 6534 ן | 6 *16 6 יִפ-תַחָכּות | ל 1 6 03155** 9
 תַביִרְו | 7 1 ₪ ּועיִּבִת cf 6 | 8° prps יש 'נפה | < add || g frtdl+*6 יו

 ro 1 6 2969 ויָנָּפ | זז 1 ? 6 6 (06\צ6 00100) ותֶאש



 18 בויא 1 8

 :םֶכיִּבַּג רֶמחדיִבִנְל רָפָאְיִלָשִמ םֶכיֵגְרְכזיי
 :להַמ יִלָע רֶבַעְיַו .יִנָאהְרְבדאְ יֵנָמִמ ּוׁשירֲחַה

 :יֿפְַּב םיִשָא יִשְפַנְו ינָשְב יִרָשְב אָשָאי הָמַעיי
 :חיכוא ויְנְפדלֶא יכְרְְִדַא לָחיא אל ינלֶטקו ןקי5

 :אוְבָי ףֶגֶח ויָכפַל אָליְּכ הָעּושיל ילדאּוהדםני
 :םֶיִנזְְּב יִתְוְסִאְו .יִתְלִמ עומש ּועמשי

 :קָּדְָא יא יִּתְעַָי טָּפָשִמ יִתְכְרָע אָגַהַּגַה
 :עֶנְנָאְו ׁשיֶרֲחַא הָּתַע"יְּכ יָדָּמִע ביִרָי אּוהְיִמי

 :רָתָּסָא אֵל ְּךיֵנְפִמ זָא יִדּמִע שָעְתְִלַא םִיַתְׁשְַא=ײ
 :יֶגַתעַבִּתילָא ְתָמֲאְו קָתְרַה יֵלְעַמ פי

 :ינֵביִׁשֲהְו רַּבֲאוִא | הָנָעֲא יכֹנָאְו אָרְּוי
 :יִנָעַדְה יִתאָטַחְו יִעְׁשִּפ יתֹוִאָטַתְר תֹוָנֲֹעי יג הכי

 ְל ביֹואְל יֵנֵבׁשְחַתו ריִּתְסַת ְּיָנָפ"הָמְכ=צ
 :ףְּרִת ׁשֵבָי שק"תֶאְו ץורעת ףָּבנ הָלָעַה*5

 :יִרּוענ תוגוע יִנָשיִרוְתְו תּוְרְרְמ יִלָע בָתְבַתִיִכא
 :הָקִתְתַתיִלְגרישְרָשלע ריִתחְרֶאילְּכ רומָשַתְו יִלְגִידַסְּבָשָתְו

 :שָע ּולָכֲא דֶגָבְּכ הָכְבִי יבֲקָרְכ אּוהְו *
 :זָנְרַעַבָשּו םיִמָי רצק הָשַא דּוְלָי םֶדָאי 4

 :דֹומֲעֶי אָלְו לכ חַרְביַו 'לָמּו יאָּצְי ץיֶצְכי
 יָָּמע טַּפְׁשִמב איָבְת "יַתַאְו .ףניע תְחַקְּפ הָו"לע-ףַא

 רבעי :דָחֶא אֵל אַּמְטִמ רוה ןָתְידיִמְ<
 אָלְו יִתיִשָ 'וקַחי תא וׁשְדְחירּפְסִמ ויִמָיּוםיִּורֲח"םֲא

 :ומּוי ריכָשְּכ הָצְרידִע לנֲחיו ויֵנעִמ הֶעָש
 = ּולְָחת אל וקנו ףיִלֲחי דועיִו תַרָּכִי"םִא הנק ץֶעְל שו יִּכ
 :ְעְזנ תּומָי רֶפָעָבּו שש ץֶרָאּב ןיקזידסא*

13 5 61 2 6 6 |? ins frt רבעי 6 1 הָמ"לע 14 (dittogr) || 14 51155 699 

  | 17 1 6 6 INN); totus v 17יִּפָבְּב | 15 1 ? 6 א אל; 06969 ול 858
 | ו | 816 5*15\1 63 יִמ-- | 23 15+ עשפו ןוע 6( 6 ₪ 41 יעשפ | 25 1 םַאְו

27 °° add ex 33,11? || v 28 trsp post 14,3 vel2 || * [1 6 6 6090 (= 5( 

 | ? |" aותאן  | Cp 14, 2 * prps NY) |? prps 731 | 3 *1 680*בְקרַּכ
v4 >MSK=s7, add (8 hic incip cp 14) | 5s **dl?mecs | °K pn, 

ogy y—, 6s pin’ | © cf 28,26; 6XV RW cf 13 | 6 1 6 15% 56 ְלֶדָח | 
7 * hic vel post » inter | et TI} (MS®= 19% 6S$ELY Tl} pr 'Di) fit nonn vb 

exc (m cs). | 



 ד
14,9—I5,1 IOB 1079 | 

 :עטְגֹומְּכ יריִצָק הָׂשְעְו יֵחָרְפִי םִיָמ ַחיִרמפ
 :יֵאָו םָרָא עֶננו ׁשֶכֲחִיְו תּומָי רָבְגְוי

 :יםָתנְׁשִמ ורעי| |  ּׁשֵבְיְו ברָחָי רָהְנָו םֶייֵּנִמ םִימ"ּולְזָאיי
 "אָלְו יּוציָקְו אָל םִיַמָׁש "יֵתְלְבירַע יִסּוקְייאלְו בָכָש שיאו

 ְךֶּפִא בּושדדע יִנְריִּתְסַת יִנֹנּפְצַּת לואְשַּבִוִתִי ימי
 הָיְחְיה רֶבָג תּוָמָיְדַא+ :יִנֵרְְּזִתְו קָח יל תיִשָת

 :יִתְּפיִלֲח אוב-דע  לָחְַא יִמְבְצ יִמְולְּ
 :ףַלָכִת ףיִָי השעמל ָּךְנֲעֲא יֵכֹנֲאְו אָרקַתי5

 :יָתאָּטַח"לַע ירֹומְׁשִת"אְל . רופְסת* יִדָעָצ הָתַעְדיִי
 :יָנֹוע-לע לֿפְמּתֹו יעְׁשִּפ רוָרְְּב םֶתָחי

 :ֹוָמְקְמִמ קִּתַעְי רּוצְו לובי ילפונזרַה םֶלּואְו 5

 ץֵרָא"רפע ָהיָחיִּפְס"ףָמְׁשּת םִיַמ ּוקֲתָׁש ו םיִנָבַא פ
 ְָּבֲאָה ׁשֹונָא תנְקְתְו

 :ּוהָחְלַשְַו ויָנָפ הֶּגשְמ ּךְלֲהיַו חצְנֶל ּוהֲפְקְתִּת*>
 :ומָל ןיִבְידאָלְו ּורֲעְצִ  עָדַי אָלְו ויִנָב ּוְּבְכִיי

 פ | ּילָבָאָת ויְלע ושָפַנְו בָאְכְו ויִלָע ורָשְּב-א>
 :רמאיו יִנָמיִּתַה זַפיִלֶא ןעינ * 5

 :ְנֶמִּב םיִרָק אָלַמִו חּוריתעד הָנעַי םָּכְחָהְ
 :םָּב ליעוידאל םיִלָמּו ןֹוָּכְסִי אֵל רֶבָדַּב חוה

 :לֵאיַנְפִל הָתיֵׂש עֶרְנִתְו הָאָרי רַּפְּת הָּתַא-ףַא
 :םיָמּורע ןֹושְל רַתְבַתְו ְּךיֶפ ָךְנע ףלאָי כ

 :ְּבּנְַ יִתְפָשּו :יִנָאְדאלְו ףיִפ ךעישרי"
 :ָתְללּוח 'תעְבְג יֵנְפַלְו דלות םֶרָא ךןושיארהז

 :הָמְכָח ףךיֶלִא עָרְגְתְו עָמְשִּת ּהלֶא דוסְבַה
 :אּוה ּונָמַעְראלְו ןיִבָת עָדָנ אָלְו תְעַדְו המ

 :םיִמְי ףיִבָאְמ ריִַּּכ ּונְּב שישי בשד יפ
 :ךֶמִע טָאָל רבְדְו לֶא תֹוָמּוחְנַּת ְךֶמִמ טעֶמַה יי

 9 51? חֶרֶפַי | 1? ריִצְק ₪ ףיִעְס | זס 68 ןִיָאְו (31554) ve ּונָניַאְו [
 v rr add || 12 ** ₪6 קס צץ 19 תדבאה טפפ || * 1 6 AOZSYA תל | < 1 6 6*
 (= 6 ל ץיקָי, רעָי ₪ ותֶנָשָמ | 14 קזק חיו | 15 | ? ףסֶּבִת | 16 * 3+אל;

procea |4₪ | *1 6 6 רבעָת | 18 *] לּופֶנ | * 16 68 לפי | זָח | *הָפיִתְס  | 
 סק 15, 3 6? וה | v6 ante 13 פק ? | 7 * א "אְרַה | ל קזפ ? םיִהְבְָג [

 8 1 8 6 3 הֶלָּנִתְו



 1080 בויא 31—15,12

 :ףיניע ןּומָזְךידהמּו בל ךחקיזהמי*
 :'ןילְמ ףיפמ תאָצֹהְו ְֶּחּור לָאלָא ביֶׁשְתְיכי

 :הָׁשֲא דָלָי קדצודיכְו הָבְזודיִכ שונָאההַמיי
 :ויניִעָב ּוּכודאְל םִיַמְׁשְו ןיִמאָי אל וָׁשֹדָקְּב ןהי5

 :הָכְוע םִיַמכ הָתְׂשׁשיִא חֶלָאְנְו בָעְתַנְיִכ ף **
 :הֶרַּפסַאֹו יִתיֹזֲח"הָזְו יָלעַמַׁש ךוחַאי

 :יםָתֹובֲאַמ ּודָחְכ אָלְו ּודיִגִי םיִמָכְחרֶשַאיל
 :םֶכֹותְּב רז רַבֲעאָּלְו ץֶרֲאָה הָנִּתַנ םֶּדבְל םֶהָלל

 :ץיִרֲעָל נפ םיֹנָש רפְסמּו .ללוחתמ אה עָשְר מולי
 :ּונָאובְי דדוש םולָשּב וינְזֲאְּב םיִרְחְּפדלוקיי

 :ירוְדיְִל | ב en יהוא ל אּוה "דד

 רידל ּוהֿפְמְתת יהקצִמּו רצי ּוהָתְעבי = :ׁשְח"םו
 :רָּנִהי יִנשֹלֲאְו ָרָי לָאלָא הָמְנכ*5

 :ףיִּנְנִמ יִּבַּג יֿבעב' ראָוצְּב יויָלֲא ץורי5
 :לֶסכדילע הָמיִּפ שעיו ובלְֲּב ויָנָפ הָפְכִיּכז
 יומל .ובָשידאל םיִּתָּב תודָחְכְנ םיִרָע ובשיר

 וליֵח םּוקְי-אְלְו רַשעְיאְלפ :* ביל ּוִּתַעְתַה רָשא"
 יִדָשחהיִגִמ ורגסודאלי 30 :ימְלְנִמ ץראל יהָטידאלו

 :'ויִּפ יִחּוְרְּב 'רּוסיְו תֶבָהְלַש שָביִת ותקנוי
 :'ותְרּומְת הָיְהֶת אָוָשְיִּכ יהָעְתַנ ןָשּבי ןְמַאַײלַאי

 6 6 MSKen 39 6 (erveyח05 ץכ0066טסצ ; 1 ₪ 6 51155 56 ןּוזְמְרי צ6] 12

kav) ןּומְרִי | 13 * = bY (et antea 2‘WN?) || ? prps ירָמ | דל 1 ו 6 659 | 1 

  1? ₪ | 22 51"בא םודחכ || 20 1? ¢ 0539 לֶלּוהְתִמ יו לַלַהְתִמ | 21 6 דש; =
  = = 6 evrérahrat ?) | Sle 6ןּופצו  cf 15,30 )= Var?) | * 1'ח 'מ רוסי אל ?

 יָדידִלֶא | 23 51 6 6 (א0707610%0701 56) דענו | 16 6 ל | 516 6 (ץטשש) |

 || )54( 24ּוהָתַעְבִי  cf 31,29 | = conjg ¢ 6 cפי cf 18,12 vel iTהָּיַא | 6 דיִאְל
24 °° conjg c 6 c \nspnn (sic) | °° dl ? gloss ad 26? | 25 ° et |ל ] לע 

  ₪ cf Ezוילע | ? קז רֹוּבְנְּכ 16,14 || = קזקפ ןֵנָמּו עבֹוכְּב 7 6 51 26
23,24 etc || 28 * prps TD? vel םֶלּועְל cf Jes 13,20; v 25—28 excepto 28c (nisi 

gloss) prb add || °° conjg frt c 29 || © 6 aXXo (6™MS °° AAAGrpiot) Groi- 
dovrar = DQ], quod frt 1 et antea דתה ? | 29 * 680 ne: | ° crrp; 6 
gkidv; frt nonn vb 6א6 | 30 55 6( צ 22 | "1 6 6 ((אח6טסו) רושיו ג *רַשָנ << 
dere | SL3 | ‘lc 6 (abrod rd &veog) INרB || 31 *° prps ipl םּשְּב 
(melius NW a NWJ); v 31 dl (add) || ל קזק5 1תֶרּומְז 
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 :הָנָנעַר אָל ֹותְפַכְו יאָלָמִּת ֹומויחאלְּביצ
 :ותְצִנ תיזפ ְְּלְׁשיְו ְָקִּב ןְפַנִכ סָמְחַי

 :דַחָשיִלָהא הָלְכָא שאו דּומְלַּג ףְגֶח תדעי
 פ  הָמְרִמ ןיִֶּת םֶנֶטְבּו ןוָא דָלָיְו לֶמֲע הָרְה
 :רמאיַו בויא ןעיני 6

 :םְֶלְּב למ יִמָחְנְמ תּבַר הָלֶאְכ יִּתְעְמְש
 :הָבְעִת יִּכ ףְציִרְמַיײיהמ ֹוָאי חּוְריִרְבדְל ץקה

 יׁשְפַנ תַחַּת םֶכְׁשְפַנ שי ּוָל הָרְּבֹלא םָבָּכ יֵכנֶאוסָג
 :יׁשֲאר ֹוָמְּב םָכיֵלֲע הָעיִאְו .םיִלָמְּב םָכיֵלע הָריְבחַא

 ְְׂשִחִי יִתְפְׂש ריָנְו יָפֹומְּב םֶכָצָמַאַא
 ְְלַהַי יֵגפ"הַמ הָלְְּחַאָו יֵבֲאְּכ ְךֶשֲחַיאָל הָרְּבַרא"טָא5

 יִנָטְמְקִתַו :יְתְדֲע"לכי יִתֹומְׁשַה יֵנֲאְלָה הָּתְעְַאז
 :הָגעֶי יִנְפְּב 'ישחפ | יב םקּוַו הָיָה דַעָל

 ריִגָשְּב ילָע קְרָח ינֿמְמְׂשִיג וףרָט ָּפַא
 יָהיִפְּבויֵלָע ּורֲעַפס :"יל ריניע שָשְלְוירָצ
 :ןּואְלַמְתִי יִלָע דחו ייָחְל ּוּבַה 'הָּפְֶחְּ

 :יִנָטְרִי םיִעָשְר יְִידלַעְו לֹנע לא לֵא יֵנֵריִנסִיי
 ינצְפְצַפיו יִּפרָעְּב וָחֶאְו יֵנְּפְרִיו ויִתיִיָה לש

 ויבַויֵלע ּוּבסייצ :הָרָטַמָל ול ינַמיקינ
 :יִתְרְרִמ ץֶרָאְל ךַּפְשַי לֶמְחַי אָלָו ֵתֹוְלָּב חָל

 :רְבְנְּכ יִלָע ץֶרָי "ץֶרָפייִנָפ-לַע ץֶרֶפ יֵגְְרפִייי
 :ינְרק רַפָעְב יּתָללְו יִבְִנ יע יִּתְרַפֲת קׂשיפ

 :תֶוָמְלִצ יִּפַעְפַע לַעְו יֵכָב"יֵגִמ הרָמְרַמֲח ינָפי5
 :הָכז יֵתכֿפְתּו יֵּפַכְּב סָמָחְאְל לָעוז

 32 ° cf( זְמוֹרins c 6 (f roy avrod) S IR vel inָ ֹותָרּומַּת ץ 3) | יז
Cp 16, 3 = 15% 59 pi | 5 335 68 לכת |  || c 6 (p0aptigera) $A 

 ךשְחֶא אל; 1 זז (םכְ)ְקּוַחַא !ve 'זחי || 7 * 6 עwקֿפv, eױח6a; 1 8 יִנָמָשַה |
 ל >6; קזקצ ֹותָדֲע 'כ, גו יִתָעָר כ cf 42,1: 0? ֹותֲעְר כ) |81 |" = ספ
 meus; 18a et ¢ invers? || g ° 1 fet c 68 יִנָטְמשיו | * 6 + ּולְפָנ ויִדּודְג יִצָח
 יֵלֲע || < ? 1 < £8 םֶהיֵניֵע ּוׁשֵטְלֵי ַרְצ | %1 6 8 יִלַע | זס * 41 cS 380 ב |
 b 6 6Eei cf syr cherpo= mucro | ד 16 6384 לוע; ב ירצ 9 ב0 זז 5מ ₪1 308[

r2 6 Thc koung cf arab ‘wzf = tuéa || 13. 14 6 omnia vb in plur || 

 14 3 04 6 \[פ*יפ 3 64 41 | ל 56 4 (? זהופ) | ז6 א הָר--, 0 ור-- | ל 1?
postea 9: (q]), sed 1 frt 1יִכְלַהְתַהְו 6:  
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 2 בויא 17,16—16,13

 :יִתְקַעְַל םּוקָמ יִהילֵאְו יָמָד יִּפַכְתלַא ץֶרָאי*
 :םיִמּורָמַּב יִדַהָשְו ידע םיִמָשַבְהְגִה הָּתַע"םַגיל

 :יִניֲע הפ הולֲאדלָא ייעְר עילי

 a םיִרְבְ .Mops ימי הָלְבִח חורי 17
 :יניע לת יםתֹורְּמַהְבֹו יֶדּמע םיִלָתַה אלדםא ל <

 | :'ַעְקִִי ייל" אּואהיִמ ְךַמִע "יִנְבְרְע אָג הָמיִש 5
 .:םמרת "אֶל ןפ-לע לָכָשִמ ָּתְנַּפְצ םֶּבְלִכי
 :הָנְלְבִּת וינב יִניָעְו םיִעָר דיני קלֲחל

 היה ֹםיִנפְל יתָפֹתְו םימע ילשמל ייָנָניִצָהְו 6
 5 יל לכ ייִרְצִיִו .יִניָע שַעָבִמ ּהָכְּתַוז |

smsרֶרעְתִי יפנֲח-לע יקנו תאז-לע םיִרְׁשִי : 
 :ץֶמֶא ףיפל םיַדָירֶהְטּו ָֹּכְרּד קיצ זחא

 :םֶכָח םֶכְב אָצְמֶא"אָלְו אנ 'ּואָבּו ּובָשֶת יםֶלָּכ םֶלֶאְוי
 :יבבל יִשְרומ קת ייִתְמָז ּורְבֲע ימי

 ׁשֲחיַנּפִמ יבורק רוא ּומיִשָי םויל הלל 12
 : +יעּוצי יִּתְדַּפְר ךָשחב יִתיִּב לואש הָּוקַאדםֶאי

 :הַמְרְל יתְחַאו יִמָא ּהּתַא יִבָא יִתאְרְה תחשלי+

 | :הָנרוׁשְ יִמ יתְְקִתְו יֶתְוְקִת ּופֲא הָיַאְויפ
 me :'תַחָנ רֶפַעְלַע דַחָיְדְא הָנְדְרַּת לֵאְׁש ביל

 19 fet 806 | 20 **1 ₪ יער יל ND: (cf 6 agikoird pov | 06ףס6 = אָצְמְי
 יער) | 2: == 8 רבנכ 'א 'ע םדא-ןב חכוי ול | * 6 ןָבְּכ; 1 6 51155 ןיִבּו | 2 8
 hic indp cp r7 || * prps סמ; 141 | Cp דל, 1 ** 1 יִמָי הָלְּבִח וחור |
 ® 1oMSS SE) וכעדנ) 1ּובְזֲעַב ,cf Jes 18,6 (cf 6 pepouevog סן יִּב עזָנ) [
 2 * 1 םיִרּורָמַתְבּו 6 30) | ** קש יִנַע ןָאְלּת | 3 *1 יִנבְרִע 6( 36) | ו
 עקתי דָי יל | 4 08 םַמְרִת | 5 זק דיִנ 623; צ 4--5 806 || 6 *1 6 6 יִנָניַצִּתַו |
 b 1c 6AOE8 למל | 1 תפמו | $10 68 םֶהיֵנפַל | 7 * תק ירצו | 1

et 6* invers | r0 ° 5155 $0 Dֶבְּלכ, ft Var et cלכ | 8 *  ft D5 vel 
add; Ir sequitur 6—7 || 11° lc6 (ey Bpouw)ואבי ; 80  MSKen 236 ql | b Or 

formam a DAH || > conjg c 6 c ‘WרID; 00000 6) magzras (babyl) marso (syr) 

vel I DW |” al,םיִׁשָא  funis | 12°lc 6 AO (t0nka, 68° Hier —kav) = 
post1 ‘א.  rrp ex רPiQ, vel dl רiN (Var) | ° I ִי_eִ14 | מ °° dl et 

(karagngéueda [x 3%יתארק || 15 1 6 6 יתָבּוטְו | 16 *1 6 6 ידָמִעַה | 6  
Miers sed inest in &]) Nn]. 
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 | :רמאינ יִחְׁשַה דָּדלְּב ןעיוי 18
 :רָּבַד ירֵחַאְו anna ןיִלְמְל 'יצְנק יןּומיִשְתו *הָנָאדדַע

 :םָיִניעְּב ניִמָטְג הָמָהְּבַ ּונָבָשָחָ ַעּודַמ
 :*מקְמִמ רוצ קּתְעְיַו" ץֶרֶא בזעת ְךְנעמְלַה "וּפַאְּב וׁשְפַנ ףְרֹמ*י

 וׁשֲא ביִבָש היא עי םיִעָשְר רּוָא 5
 :ךָעְדְ וילָע ורנְו יִלָהֶאְּב ּךשֶמ רואי

 :ותְצָע ּוהְכיִלָשִתְו - ווא ידעצ ּורְצי
 :'ָּךְלַהְתַי הָּכְבְׂש"לֲעָו יויִלְגְרְּב תׁשָרְּב חלש

 :םיִמַצ ויָלְע קְזֲחִי חַפ בֶקַעְּב זתאיי
 :ביִתָנ יֵלֵע ֹותְדַּכְלַמּו וֶלָבַח ץֶרֶפַּב ןּומְט יי

 | :וילְגרְל ּוהַּצְפָהְו תֹוהְלַב ּוהָתעְּב ביִבָסיי
 | :ועְלצל ןכָנ דיִאְו נא בעְרְ"יַהְי
 יַחָמְּבִמ ולָהְאמ קַתָנִי+ :תֶוָמ רֹוכְּב 'ויִּדּב לאי רוע יֵַּּב לכי
 והָוְנְ"לע הָרֹ ֹולייֵלְּבִמ ולָהֶאַּב ןוְֵׁשת5 :תְֹהלַּב למל ףהעֶצַתְו
 | :תיִרְּפָג

 :ֹוריִצְק לּמִי לַעַמִמּו ּושבי וישרש תַחַּתִמפ
 | :ץוחינפילע ול םש-אלְו ץֶרָאינִמ דבָא-ורְבְזז

 :ּהבנִי לֵבָּתַמּו ְךֶׁשֲח-לא רואַמ ּוהָפּדְהִי 5
 . זויִרּונְמְּב דרש ןיאו מַעְב דָכְנְאלו ול ןינ אל פ

 :רעָש 'ּזחֶא םינמְרקְו םיִנרַחֶא ּומשָנ מ"ל
 פ לא עדיאל םוקְמ הָזו לָגע תווְנְּכְשִמ הָכַא- אי"
 -- "?רַמאיַו בויא ןעיוז 9

 :םיִלָמְב יִנָּנּואְּכַדְתּו יִׁשְפַנ ןיְנַּת הָנֲא-רַע*
 ייליורְכהַּת ושבת-אל יִנּומיִלְכַּת םִיִמָעַּפ רָשע הז

 שק 18, 2 ** 4 | "1 6 6 םיִשָּמ (ם-כ) | * 16 6 ץק | %16 6ןיִבָּמ | *6
 6 ּונְחַנֲאַו | 3 1c6* ּוניִמְדָנ cf ש 49,13. 21; (=pps 0] )3MSSK || ל 16 8

 ינ)— || 4 ** antea vel postea */, stichus exc || °° 6 ויָדָסַמָמ רה קֶתָנַי |5 !

dl c 9gMSS GY 2 sed cfץ 1 6 6 (טסטג₪ו 0 ּוהַלָשְכַתְו | 8°  | DW6 ¥  
ir prpsלְלּגְתִ | 9 1 6 38% ובקעב |  etiam Jdc 5,15 || P12? c 6 (Atxoein) 

 ּוהָציִאָה ve ּוהָּפְדַהו; 6+ חסג6( || ז2 *1 הָיָקִי | *1 ₪ ול ןֶֶא | 33 **
 KO «|| (dupl) דב || 14 = dl (gloss vel Var) | 5 6 וטס6 | ]1 'ציו | 15 8
 v#) עטאז\ 0000) 1ליִלְּב 6[ 15% +; 1 ₪ לָעיִלַּב =et antea c MSKe 58 ןשי

Cp 10, 2 Va"ג תיִליִל | :8 1 והַפ-- ₪: והָדֹני | 20 * 6 ֹומיֵלֲע | * 69 זַחֶא |  
 יִנָנואּכִדְתּו | 3 * 3/1855 'כחת; 6 ((ח1א60006) ורכָת ? cf 6,27 || * 4MSS™*י יב.

 7ס*



 1084 בויא 1-7

 :יִתְנּושִמ ןילָת יִּתֶא יִתיִנָש םֶנֶמָא-ףְִו+
 :ייָתָפְרִח ילָק וחיכותו ּליְּת יֵלֲע םְנְמָא-םַא

 :ףיקה יֶלֲע ווצְמֹו .יִנָתוע הולי ופארע'
 :טְָּׁשִמ ןיִאְו עושא .הָנְעֲא אָלְו סָמֶח קַעְַא ה

 םיִשָי ְךֶׁשֲח יתוביִתנ"לַעְו רָבָעֶא אָלְו רדְג יִחְרֶמ
 :ישאר תֶרְטַע רסיג טיִשְפַה ילָעְמ יִדֹובְב

 :יִתְוְקִת ץֵעּכ עסיו  ךֶלאְו ביִבְס יִנָצְתִוי
 :יָרְצְכ דל יִנָבְשָחִיַו .ּפַא יִלָע ירחי

 :יַלָהֶאְל ביִבְס ּונחְיו םֶּכְרּ יִלָע ולס יִדּודְג ּואָבַיו דַחְיי
 :יִּנָמִמ שב יֵעְדיְו יקיִחְרַה יֵלֲעַמ יַחַאי

 ייִתיִב יָרָגיופ :ינוחַבְׁש ייִעְּדִַמְו יִבורק לְדֲחי4

 ול תא רפְיומְּ הנע י אלו יִתאָרְק ְבְֲלּו

 נב גבל יתנו יִּתְׁשִאל רז יח
 :יָבירְּבַַו הָמּוקֲא יב ּוסָאָמ םיִליוֲע"םגיצ

 :יָביוכּתְהְנ יִּתְבַהָא"הָוְו יָדֹוס יֵתְמ"לּכ יִנּובֲעְת פ
 :"יָנַש רֹועְּבי הְַלַמְתֶאְנ יִמְצַע 'הָקְבַּד "יִרָשְבְבּו יִרועָּבִיפ

 :יִּב הָעְגְנ הלא יִּכ יִעְר םֶּתַא יִנָּגֶח נתי
 :ּועָבְשַת אל ישב = לאדומכ יִנָפּדִרִת 'הָמְל 3

 :ּוקָחְיו רָפָפַּב ןָתְייִמ  יִלַמ' ףןּוְבְתְּכִיְו ופֲא ןתְידימ3
 :"ןּובצַחְי רּוצַּב ידַעָל תֶרָפֹעְ לְזְרַּב-טעְב

 :םִיְקִי רַפְעלַע ןוראו יח יִלָאְ יּתְעַדְי יִנָאָר 5
 0 הֶזָחֶא "יִרָשְּבִמּו יתאְזופקנ' יירש ירֶחַאְו5

 לקח יִתיִלָ ולב רזאל

 4 6 הָי-- | 5 4 ? | ל ? 1 6 6 הָפְֶחְּב | זז *1 רחיו | ל 16 68 רֶצְכ יש
dl c6 ע ּורָצְכ | זכ ** 488 ? | 13 *1 6 159935 628 וק-- | ל 6* ּורָזְכַא ;  

 5 ךא | 14 "* 1 יִעְדִַמּו יבורק (פזפפ יעדִמ 'ק) | 15 7* 6ספ)8 6 + 14 ינוחכש |
rps17 1 + יִתָנַחַצְו | 20 * 41 | 5 6 הָבְקְר | = 1 6 יֶּנָשְב יִרָשְּב 4 * | 22 ק 
 לא | 23 * 1 ןובתכיו | ל 1 רפסב - וקחיו | =< a1 c 63 | 24 * 0 דעל |

ftסז ןובצחי | 25 = קא? | 26 *1 ₪ רַחַאְו | *1 ידע ₪ 169 | 1  "> 
Apt (cf 6 dvavriodv ?) se 2902 prope me || ° 1? TnI (cf 6 ropdיִּתֶא  

 rap xupiou שמו( |cf 16,19 vel'wn-n )nָאְו קז יתא ) || 27 *= קזקפ יִנְרׁשֲא
 ץel יִניֵרְׁשֲא || ? pps לא | < 1 וארי | טתסממ טכ 6א6 2. י



I19,28—20,19 IOB 1085 

 :יבדאָצְמָנ רֶכָד ׁשֶרׂשְו ֹולףָרְרנ"הַמ ּורְמאֵת יִּכ5
 יבְרֲח תנוע * הָמַחד יִּכ בֶרָח"יִנּפִמו םַכְל רוב 9

 ס "ירש ףןּועֶדַּת עמל
 :רמאיו יִתְמַעַּנַה רפוצ ןעיַוז 0

 :*יב יׁשּוִח ירּובעבּו יינּוביִׁש פע כָל
 :"נגעי "תניב יור עַמְִא יתָמלְּכ רָּומ

 :ץֶרָא-ילע םֶרֶא 'םיִש יִּנַמ רעיִנִמ ָתְעַדי יתאזֲהּ
 :עגָר"ירע ףְנֶח תַחְמִׂשְו בֹוְרָּקִמ םיִעָשְר תַנְגְר יֵּכ5

 :ַעיִגְי בַעְל ושאר ואיש םִיַמָׁשִל העיד
 :ויַא ּוְרָמִאי וי" דבאי חַצנְל ולְלְגְּבל

 :הָליֵל ןֹויְזֲחַּכ ד יּוהֲאָצִמִ אלו ףּועְי םוָלְחַכ
 :ומוקִמ ּונָרּוׁשְּת רוע-אלו ףיסות אָלְו ּוּתַפָוְׁש ןיעפ

 :ונוא הָנְבָשָת ויו םיִלד צר ויבש
 :בָּכְׁשִּת רַפָעדלַע ֹוּמִעְו וָמּולַע ּואְלַמ ויָתֹומָצֲעייי

 :וָנֹׁשְל תַחְּת הָנָליִחְכי הָעָר ויָפְּב קיֶּתְמַּת"איי
 וכח ְּךֹוָתְּב הָנֲעְנְמְִו הָנָבְנעִי אָלְו ָהֶלֲע לֵטְחִיי

 :וְְּרקְּב םיִנְתָּכ תַרֹורְמ ּךַפְהָנ ויִעָמְּב ומָחְל<
 :לֶא ּונְׁשרְי ֹונְטַּבִמ ּונָאקְיַו עלְּב לחיי

 :הָעְפֶא ןוׁשְל והָּגְרַהַּת קנו םיִנָתְּפ-ׁשאְריפ
 :הֶאְמַחְו ׁשֵבְד יח ירה תֹוגלְפַב אָרְידלַאז

 :'םְלעי אָלְו ֹותָדּומְּת ליַחכי יעלי אֶל לעני יבישָמיא
 :'והנבו אל לג תֶיְּב םיִלּ יבזע ץֶצְרְהיִּכיפ

 28 16 63 155)100 069 זב | 20 95 דק; 6 00206 ץ6ק (ח 0%
 א אֹובָּת םיִלָוע 'חדיכ ? | ל ע ₪; קזפ הָמַה | < 306 ? |

NW cf 6 et 6° |ןידש, 0 ןודש, יש; קזקצ  KAOESY9 115 6 ןּועְדַי | *  
 סק 20, 2 * 6 ןַכ אל || * קן יִנוביִהְרִי || < 5 תאז שש ןָּכ || 1 זז יִּבְל ׁשַתָר|

"1c 6 nlx (= sine intelligentia) | ° 1D | 4°1c MSI? | ]Nכוfth31  
 6 אלַה | * 4 ? | 6 קזקפ 1תֶאָש | 8 * 1 6 63 אָצְמְָנ | * 1 8% 6 638% דּדַו |
 v9 >6%8) 6 | 51 'שי | צ ro crrp et Var vel gloss ad v 19 et 18 || * 6 צרי

|v Ir sequiturובישי)  (et posteaויָדָליִ  veםָהיֵדיְו  ? sקזק ? || (קמNi)3 ּוצרי  

 6-8 | 17 1 רהְצַי et conjg c ‘פב | 186 אשל; קזקs ? ְּךַׁשָמ | * 1
 Tp (MSKe= 45 J) || © prps )2( גילבי || 991 .םעלי אֵלְו ..:ליַחְּכ 6(

uf fructun . . [arboris cuius-6ן00מד06, 6א01070106)  Wonrep crpigvog 

dam], gui mandi non potest vel potius םלעי אל ויְתֹדּומֲח ליַחְּב ca $oMSS 

 ליחב | זפ * 7 בע; 1 6% ערֶז 6 229 || ל 18+ 6 9 ּוהָנָב 5



 1086 .בויא 20,20--21 ,ז1

 :יטֶלַמְי אָל 'ּוּדּומֲחַּב ."ָנְטבְּב לש עדיאל
 :ובּוט 'ליָחיהַאְל ןֿכדלע יוקְכָאָל דיָרְׂשדויאי
 :ּונֲאבְּת לע רידל ול רצי יקפָש תואלָמָּבְ>

 ּומילע רָטְמִיו . וָּפַא ןורח וָּבדחַלשְי ידנָטְב אָלַמְל ויהי
 :ומּוחְלְּב) = :הָשּוחְנ תש ּוהֿפלְחת לרב קְׁשִגמ חרב

 csr וָרְרְּמִמ קְרָבו יִהָננִמ אציו ףלׁשיי5
 ייָנּופְצַל ממ ףךשח-לָכ6 :םיִמָא ויְלָע "ךלהי

 :ולֲהֲאְּב דיִרָש יֹעַרָי יחָּפְניאְל ׁשֵא ּוהְלְכֲאְּת
 :ול הָמּּוקְתַמ ץֶרֲאְו ונע םִיַמָׁש לז

 ₪ :ֹוּפַא םִֹיִּב יתֹורָננ ֹותיֵּב ולגבי יל
 פי ולֵאַמ יַחְמֲא תלו םיִהלֲאַמ עֶׁשְר יָדֲאקְלֲחוהָז

 0 :רמאיו בויֲא ןעוי 1
 == םֶביִתְמּוחְנִת תאודיִהְתּו יִתָלִמ עומָש ּוָעְמשי

 | :גיִעְלַת יִרְּבַּד רַחַאְו רָבִדַא יִכנָאְ יִנּואָש

 יור רעקת"אל עּולמ"םאו יחי םֶרָאל ינאי
 :הָּפ"לַע די ּומיִשְו .ּומָשָהְו ידני

 :תּוְצְלּפ יִרָשּב זָחֶאְו יִּתְלֲהְבַנְו יִּתְרכְז"םִאְו"
 | :ליַח ּורְבּג-םּנ ּוקְתַע ּויִחָי םיִעָשְר ַעּודַמ

 .+םַהיִניִעְל םֶקיִאְצֶאְצְו םָמַע םֶהיִגְפל ןֹוכְנ םערזל
 | - םֶהיל ולא טָבָשאלְו דַחָּפִמ םולָש םֶהיּתְב

 .ּלְכשת אלו ותרפ טל לע אל רבָע *וךושי
 .ןודפרי םֶידלי םהיליוע ןאצכ לש

 20 *%1 ₪ 6 6 (atvrod dwrnpia roig Urdpxoudwv) ובוטל al) ולָש) עַשי

 = ₪ ונָמְטַמְּב) | * 1 6 וָד-- | 51 6 036 טלָּמִי | 21 * 8 ולְביִל ולָחֶאְל ? | * 6
°c GN) dl]ףלחָי ? + 21 41 (ג48) | 22 1 ¢ 60 לֶמֲע; 5 לוע | 23  (voce) | 

 - * קזקפ ? הוהי | 6 םִיִלָבֲח; קזקפ םֶחָפ, ֹותָמֲח et ate( ֹויָלֲע) | 25 *516 6
 = הָּגַמ 6עז = 2% ףֶלָׁש איו; צ 4 חרבי -- 25 ותררממ 344 | * 1 6 סע
 = ּוכְלַה | 26 * 61 6 6 ןופצ Var) et( 1 ל | < 1 c 7MSS 688 'כNת || 1 הָחַּפְנ

cf 18,5 |15 ביִבש MSS pr) et posteaךעדי  prps Vr; 1 fitהָחְפְנ | =  vel | 

 - 28 51 6 6 לוגי 6( 85 לי | * 6 יִלְּב;א 1 ₪ לֶבָי שש || = 1 it ותא רנו;
fitָא(; 1  prps iJiN (aתַרָכֵנ, ל תרַעְגִמ | 29 * 91 (98) | 5 6 זנזא]  sקזק 

 (לַא-מע) (הָר-) ארֹומ (5:/%2) | Cp 21, 21 ¢ 6380 םכְתַמ- | 31: 659
 1 )6 antea Nb) J] 4 1 fit c $ NT | 8 dl c 6S | g 1 frt c 6(8)Y ומלש |

Waser AF ir51 6 69 םֶר-- | *1 םֶת-- | זז 2 -ְׁשְי;  ro 



21,1234 | 10B 1087 | 

 :בָנּוע לול ּוחְמְשַיַו רָּנַכְו ףַתְּכ ּואָשְיי
 :רתַחַי לוָאְׁש 'עגְרְבּו | םָהיֵמְי בוב לבי

 .ּּנָפִח אָל ףךיִכְרִּד תעְְו ּונמִמ רּוס לֵאָל ּוְרְמאַויי
 :וָּבדַעַּנְפָנ יִּכ ליִעְוְדהַמּו  ּונָדְבַעְגיִּכ יִּדשדהַמ5

 :'יִָּמ הָקַחְר םיִעָשְר תצע  םֶבּוט םֶרָיְב יאָל ןָהיי5
 םֶדיִא ומָיְלָע אָבְיְו ָעְדַי םיִעְׁשְררַנֹוהַמַּכיל

 :'וּפַאַּב יקלחי םיִלְבֲח
 :הָפּוס ּותְבְנ ץֹמְכּ ו ןְבתְּכ ּוָהְר5

 :ערְַוילא לי .נארינְבָלְְפִ הולי
 :הָּתְׁשִי ִּרַׁש תַמֲחַמּו וְדיַּכ וניֵע ּואְרִיי

 זּוצָּצִח ּויְׁשְדֲח רַּפְסַמּו ויָרֲחַא ֹותיֵבְּב וצְפָחְהַמ יֵּכיי
 :טוּפְׁשִ 'םימְר אּוהְו תַער"ידַמל לֵאָלַה =

 :יויִלְׁשְו אל 199 ומת םַצֲעְּב תּומי הז
 :הֶקַשי ויתומצע תמו "גבל ףאלמ ףיניִטע 4

 :הָבוַּב לכָאאָלְו .הָרמ שָפְּב תמי הזוי
 < םַהיִלֲע הָּתַכְּת הָמְרְו ּובְָּׁשִי רָפָעלַע דַחי5

 :ּוסְמְחִת יֵלְע תֹופזמּו םֶכיֵתֹוְבְׁשְחַמ יּתְעַדי ןהיז
 :םיִעְׁשְר תֹונכְׁשִמולָהֲא היַאְו ביָדְניתיַב הַא ּורָמאָת יִּכ5

 ּורָכְנְת אָל םֶתתֶאְו ּךֶרָד יֵרְבֹוע םָתְלָאְׁש אָלֲה
 :"גלָבּוי תובע 'םויְל עָב ךָשָחְ ידיא םנלי יָּכ>

 :ְל"מְלַׁשְי יֶמ הֶׂשָע"אּוָהְו ָּכְרד ויָנפדלע דגמי
 : ו שידנדכ וי והו 2

 :יִרָּפְסִמ ןיִא] דוקְשי ש ְּ לַעְו לָבּו תֹוָרְבְקִל אּוהְו 5 |

 ויֶנְפְלִי ְּךוֶׁשָמִי םֶדֶאלְּכ ויָרְחַאָו לֵחְנ יֵבְנְר ול ּוקְתַמּ
 ספ  ילַעְמְיראָשְב םָכיִתְבּוׁשְתֹו לֶבָה יִנּמַחְנִּת יאו

 ז2 1 6 63 30155 656 'ב | ב *16 0 ץפ ּלָבִי ; א ּולבי | ל = 6 א
 400006 6; ץ6] 1 עגְרְבּו | < 16 (536)6ע ּותָחָי (ג תחנ) | 14 סז ּונָמַמ [

Nb vellNלQ | °1 c 639 = ab 20 || 17 ° 6 (EEovaw abrodg)16 *% 01 6 6  
 םקזחי ; 1? 4 | ל +, 566 ?exc | 19[ לא | 20 i dr. ypag.; prpsריִּפ, ֹודיִא [

 ax 1 frt ּוצְרח cf 14,5 || 22 * prps דֵּמִלִי | * 455 6 ָך; קזקפ ? הָּיַמְר | 231
c MSKen 76 ‘NW | dlc 25MSSKe=n\ | 24 ° dr. ypag.; 6 Té dé Eykara; 

 prps ‘boy femora | * 1 ₪ 6 684 בֶלָח ₪ * | כל 1 ? ּושרָמִּת, גו וׂשֹפְחַּת ]
 28 frtdlc ([5* 3 9 | 30 *] א יב :nisi Pree דיִאָמ | * 1 םויב 6
 cf % | 5 ותְרְבַע ? || %1 לֶצָי טסו לָכּוי 6: התוסה * = 41 | בז 1 יִמּג 6( 30 ] 1

)a44(.וילעו | 33 7 61  



 |18 בויא 25—22,1

 :רמאיו יֹנָמְּתַה זָפיִלֲא ןעײוו 2
 :ליִּכְשַמ ומיִלע ןְכְסִייִכ ירָבָגְכְסי לֶאְלַה

 :ךיִכְרְּד םּתַתְיִּכ עַצָּבְִאְו קָדְצִת יִּכ יֵׁשְכ ץּפֲחַה
 :טְׁשּמַּב ְךֶמע אֹוְבָי -. חכו ךְתֶאְרִיִמַה

 :ףיתנועל ץקןיאו הָּבר ָהְתַעְר אלה
 :טיִׁשְפּת םיִמּורֲע יָדְנִבּו םָגח ְךיָחַא לָּבְחַתְי

 :םָחָל"עֶנְמְּת בֵעָרַמֹו הָקְׁשַּת ףֶיָע םימדאלי
 :הָּב בָׁשָי םינָפ אּוְׂשְנּו ץֶרָאָה ול עּורְז ׁשיִאְוי

 :אָכָדְי םיִמֹתָי תוער םֶקיר ָתָחכַׁש תֹונָמְלַא
 :םָאְתַּפ רַחָּפ ְךְלָהָביֹו םיָחַפ ְּףיִתּוביִבְס ןּב"לַעיײ

 ָפכְּת םִיָמ"יתעְפְׁשְו 'הָאְרִתאְל' יִֵּׁשְחֹוא'ו
 ּומָריַּכ םיִבָכֹוּכ שאר "הֶאְרּו םִיָמָׁש "ּהַבְג ּהולֶא- אלָהיי

 :טֹוְפְׁשִי לָפְרֲע דַעְבַה לֶא עדי"המ ָּתְרמָאְ יי
 ְָכַהְתִי םִיַמְש גּוחְו הָאְרי אָלְו וֶלרֶתְס םיִבָעיי

 :ןְנָאיִתְמ ּוכְרַד רשא רומשִּת םלוע חַרֶאַה 5
 :םָדֹוסְי קצוי רֶהְנ תעדאלו ְטְמק"רְׁשֲא5

 :ומל יש לעפי-הַמּו ּונָמִמ רּוס לאל םיִרָמָאָה יז

 למ הָקֲחָר םיֵעׁשר תצעו בו םֶהיתָב אמ אּוהְי
 :ומָלדנַעְלְי יקָנְו ּוחָמְשְיְו םיקידצ ּוָאְרִי

 :שא הָלְכָא םֶרְתִיְו ֹונַמיק דָחָּכִנ אָליבֲאי
 :הָבּוט 'ְָתֶאובְּת םֶהָב יםֶלָשּו ֹומִע אָנְּכְסַה*י

 ְָבָבְלְב ויָנָמֲא םיִׁשְו הָרֹוּת ויָּכִמ אָגיחַק==
 ָכַהָאמ הָכְוע קיִתְרַּת הָגָבִת ידש-דע בּושְמיא
 :ריִפֹוא םיִלָחְנ ירּוצְבּו .רֶצָב רֶפָעְלַעְדיתיִשְו+

 :ּךָל תוָפַעות ףָסָכְו  ךיִרְצִּב יש הָיָהְו5
1c $y (b dittogr) | g 1c 6320 NOTA]עד |? nסק 22, 2 * 15% 55  

°.prpsזס | 'ביו | זז *+* 1 6 6 ףךַשֶח (ף)רזא ; 5 ףשח יא [ ל-ל ? קזקפ ל ְךֶלָהֶאְל |  

 9 תַבָכֶש 6 6 | 12 *1 6 8 ַהָּבְנַה | ל 16 68 הָאְרִי 6 הָאְרְו | 6
 םיִריּכַּכ שאָד; צ 12 368? | 16 1 6 6 20155 6 אלב | דל 16 8 רגל | | 18 1 6

iD; v 17—18 dl (add ex 21,14—I6) || rg lc 6 3NQ] et postea /W°] |6  
l frt c €S iT) et postea JDP; al bpp (cf OSV) et antea 81 |20  

 2ז * כז םֶלָשָהְו "| ל 1 6 1881585 ובת; ג ךַאובת | 23 1 6 6 הָנֲעַתְו
 ט61 עַנָּכַתְו | 24 5 10155 01 ¥ (NW; prps AW || ל 6ג 651155 03800 ?)

 רּוצְכּו; קזז5 רָצְבּו | 25 000; 5 ריפואו, ףתְרות תופָמּוט 2(.
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 :ךיִנָּפ ּהלֶאלֶא אָשַתְו :ָנַעְתִת יהש-לע אי
 :םלשַת ְּךירָדנּו ָּךעְמְשְיַו ויֶלא ריִתְעַתִיז

 :רֹוא הגָב ךיִכְרְדלַעְו ךָל םֶקָיְ רָמָארַזְנַתְו
 :'עָשוי םיגיע חַשְו .*הָנְג רֶמאַתַו ּוליִּפָשָהייִּכפ

 פ "ִךיִפַּכ רֶבְּב 'טלְמְנְו יִקָניֶא טלַמְיי
 :רַמאינ בויא ןעיַו י 3

 :יִתָחְנַאלַע הָדָבּכ לי יָחׂש 'יָרְמ יםֹויַהםניי
 :ֹותָנּוכְּת"רַע אֹובָא ּוהָאָצְמֶאְו ִּתְעְַי ןְּתיִמ

 :תֹוִחָבּוִת אָלַמַא יפו טַּפְׁשִמ ויָנָפְל הָבְרֲעֲאּי
 :יִל רמאי"המ הָניבֲאְו יֵנְגעִי םִלִמ הָעְראֹ

 :יִב 'םָשָי אּוה"ְדַא יאק יִדָמַע ביִרָי תָפיבְרְּבַה
 = =נו* :"יָטָפָשִמ חצֶנָל הָטְלַפַאו מע 'חֶכּונ רָשְנ יםָש

 :ול ןיִכָאדאלְו רּוחָמְו וגיא ּךֶלֶהֶא םֶדָק ןַה*
 :הָאְרֶא אָלְו ןיִמְי *ףטעי  'זַחָאדאלו יוְתשַעַּב לואָמְׂש

 :אָצַא בָהְוּכ יִנָָחְּב יירְּמִע רה" עדְניִכי
 :טָאְדאלְו יִּתְרָמָש וָּכְרּד יִלְגר הֶזְחֶא ורָשַאְביי

 ויָפיִרְמִא יִּתְבַפָצ 'יקָחְמ שיִמֶא 'אָלְו ויָתָפׂש יִתָנְצִמ יי
 :שעיו הָתּוא ושְפַנְו ּונָביִׁשְי יִמּו דָחֶאָב אּוָהְו 3

 "מע תָּבַר הָּנָהְכְו "יקָח יםיִלָשִ יב
 :ּונָמַמ דֶחּפֶאְו ןָנּּבְתֶא לֶהְּבָא ויְגְפִמ ןּכְלעי5
 י :יִנָליהְבַה יִנָשְו יִּבִל ךֶרַה לֶאְו*

 :לָתֲאזהָסִּכ ייֵנפִמּו ךָשָחיִנָּפִמ יִּתְמְצִנ יאָליֶבוז
 26 frt c GY dl; v 26 conjg c 23; v24—25 add vel trsp ante 23 || 29 ל" זק;
el1* 0 תֶא צc(81 הָוָּג רמִא) הָאְגְו םֶרדתֶא ליִּפְשַה | ל 39 עשוי | 30  ₪ | 
 שיא; קזקs לֶא; 3! תוָאְּת 6 3גתו68 אָלַמְי | ל 0 טלָּמַתְו | 1c 5 ּוויפַּכ |
 Cp 23, 2 ** 6 = יתעדי םג?; קזק םֶנְמָא | 6 יִדיִמ (א15%99 :6 ידמ);?
 יִּדָשָמ | < 16 63 ודָי | 3 1 6 15% 55 3; 15%" ויִּתַעַדְי | 6 *1 אָל |
 b ins ? 137 | 7 *1 6 4155 9 םֶש || * 1 6 689 חכונו | 516 6 יִמַע | 6
 - 8155 630 יִטְּפַשְמ || 8 סז* 6 יִנָניִאְו  סזל = 4 | ף * 1 6 3 (ןיִּתְשְקֶּב | ל =
 הָוָחֲא (גהָו-) || < 1 6 86 'ַעֶא | 5 = ּוהַאְרֶא (3); + 8--9 (9 >6%%) 61 (306) |
 זס ** 1 6 3 יִדָמֲעְו יִּכְרַּד | 2 *1 6 60 'ֶָּמִמ | ל ₪1 ן 6 14155 6% [ 1

 6 6 יִקַחְּב | :3 !רַחָב cf ש 132,13 | 14 "9 הק: >6 66 6] ? ץ6|

MSN=# |כ |°3 שא | % 34 וקֶח | דד < 61 6 ] v 17 ‘trsp? | > prps 
 > ] ינָפּ



 7 1090 בויא 16—24,1

 :ויִמָי ּוזָחְאָל 'ועְריָו םיִּתְע ּונְפִצַניאְל יִּדָשַמ עודמי 4
 | :"ועְריו ג רָרע 'ּוגיִשי תולּובְג
 :הָנִמְלַא רוש טבח ּוגָהְנִי םימותי רומח

 :ץֶרָאדיִּונע ּואְּבָח דחְג ּךְרָדַמ םיִניִבֶא ו
 יֵמְלֲעַפִּב ּואָצָי רָּבְדמַּביםיִאְרֶּפ הפ

 :"םיִרָעָנל םָחָל יול הָבָרע ףרטל יִרֲחְׁשְמ
 :השקלי עשר םֶרָכְו ירצו >> הֶדָשְבַ
 :הָרְקַּב תּוסּכ יאו שובל יִלְּבִמ נילי םוְרָע

 :רּוצ"יקּבַח הָסֶחַמ יִלְּבמּ ּובטרי םיִרָה םֶרֶזִמ
 :ולבחי ינָעְ-ילעְ םותי ידָשָמ לב

 :ירָמְ ּואָשְנ םיִבעְרֹ שְּבְל יִלְּב וכלה םורְי
 :ףאמציו ּוכְרָד םיִבָקִי וריִהְצִי 'םתְרּושךןיִביי

 עּושת םיִלָלֲח שפנו רקם רעה

 ויֵכָרְד רכה "אל רוָא יֹרָֹּב יָה - 2
 :ויָתְביִתְנִּב ובְשָי אָלְ

 'ןבָאְ יג'לֶמְקְי חצור םּוקָי ירואָליי
 :יבָננכ יָהְי* הָלְילְבּ

 ןֲע יִנֵרּוׁשְת"אְל רמאל ףָשַג הָרְמָשוףִאנ ןיעו5
 :םיִשָי םיִנָּפ רֶתָסְו

 :רוָא יעל ומָל-ּומְּתַח םֶמי םיִּתַּב שב רַתָחְ

 ספק 24, ז 5 01 6 21185 6 | ל 0 ויעְריו; א ּועְדיְו יש ועְר | <1 ₪ ומי |
 * 6 גת66ג (60606) םיִעָר, ףטסט ₪ 1 + ועדיו צ 1; 9 (ש/) הָמַה cf וימי צ 1

Occ Or*60ג ץ 5 6 13) | ל = ּוניִסִי | 5 >5, 6 וערו,1? 4 | 4 0230  uk 

a7 guasé | > 1 frt c 7MSS £00 ‘D7 | 4ַײנע | 563 ךַה, 0  Orיַנע =  
 (םָתְלל al Nb | 4 prps 2( עֶנֶנַל; 1 + םיִבֲערְל | 61 6 (ח56 שק ליִלָּב

;o=11 post v 6]ק ץ trs(15% + אלילב) || ל א ּוריֵצְקִי 0 ּורֹוצְקַי | < 1רשֲע;  
dl 7a vel roa (Var) | g*lc 6 (and uadrod) TH |ןילי,  MES ro7 3  

 2 ולעו vg Var ad v2—3 || vro etr trsp postv6 || rr ** Var 4 הדשב

 וריצקי ולילב + 6 ? || * 5 םיַת- || <1 5 ואָמְנִיו | 12 *1 6 6 םיִּתְבּו; 41 6
 15% 3 םיִתַמ || ל 1 6 6 (0(66ג\סטזס) ּואוקנ cf ]סמ 211 | 16 6 םיללע |
 6-5 6/00106 06 לו ד( ד00דשש (חוסאסחןט 00 ח6חסוףדסו | * קזק5 עַמשי | '1
 frt c 2MSS $)6 ?) הָלַּפִּת | 13 גזפי* 63 ּוכְלִי, 4155 ע ובושי | 14 *1 ברעל |

lcs DAN vel antea iN | ° insְךֶלַהְ | 63  heaֹורָצְו וביא | =  ? ppsל  
 RHR יִּכ 6= צ 7.
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 'תָומְלַ יתּוהְלַּב 'ריִּכַייִּכ - תֶוָמְלַצ ומָל ירָקֹּבוְְּחִי יכיל
 **םיָמדיִנָפלַע יאוָהדלק'*

 :'םימרּכ רי יהָנפיזאלי ץֶרָאְּב יְתָקְלֲח ללְקֶת

  :יּאָמַח לאש" ְלׁשיימימ לנו םחדנ היי
 רֶכנ-אל רוע 'הָּמַר יוִקְתְמוםָחְרי ּוהָחָבְׁשִי>
 :הָכְוע ץֶעְּכ ךֶבָׁשִּתַ

 :ביִטְיְי אָל הָנֶמְלַאְו רָלַת אֵל הָרְקַע הָעֹרי
 וָחֹכְּב יםיָריִּבַא ךָשֶמּו

 ןעְׁשְו 'חמְבָכ ל"ת :ןייֲחּב ןיָמַאנהאלָו יקי
 :"םֶהיִכְרּדִלַע ּוהיִניִעְו
 ןּוצפְקִי ילָּכַּכ ּוכְמְהְו 'ּונָניִאְו ו טַעָמ מורי
 ולמי תָלְּבִׁש שאָרְכּו

 סם  יִתָלִמ ילֵאָל יםֵׂשְָו יִנֵביְזְכִי ומ ופֲא אלםָאְו5 |
 :רמאיו ייֵחְׁשַה הלב ןעיו * ל5

 :ויָמֹורְמְּב םולָש השע ֹומע דַחַפְו לֵׁשְמַה*

 :והָוא םּוקְאְל ילו יונ רָפְסִמ שיחי
 :הָשֶא דּולַי הָכְזיהַמּו לֶאְםַע שוְנָא קּדָצִידהַמּו+

 :ויניִעְב ּוכַדאְל םיִבְכוְכְו יליִהַאְו אָלְו חַרָיְ-ידִע ן
 | ס  הָעְלוִת םֶלֶמְְבּו הָּמְר ׁשֹנָאיִּכ ףאי
 0% :רמאיַו בויא ןַעַינ 6

 :זעדאל עוז ָּתעַשוה תָכדאְְל ָתְרזְע"הָמ
 :תְעָדּוה בָלָל הָיָשְתְו הָמְכָח אָָל ָתָצַעיהַמ

 ָדַּמִמ הָאְצַי יִמִתַמָשְנְו ןיִלִמ ּתְדִּגַה יִמדתֶא+
 ; vel sim || 18 °° crrpּורְקַּב | 2 ןור- |[ 4 תּוכיִלַה | 1 המ 8 16* 17

conjg cv 17? | 5 1 8 ולק | < כז 0) םֶמּוי יִנָּפְל | 4 12 ות--- | <* קזקפ 0( 
  cfג1 םָמְרַּכ ךֶרד < < = 4 || זס * קזקפ ? ָהּולְזְגו ;==  | = 61 ? cfהָּנְפְסַאָי

 ותַחְ | גס 551 ומקִמ בחר | ל 1 המְר | 6 א ערה  | bb a? | © prpsכ
(= 6 otk 60 ףששצ)6ח0 ?( | 22 * 1 6 6 (abuvdroug) םיִדְבא | ל 1 8 קָמִי | 
 הָכְִּי ן ל  velוייַחְּב | 23 * 1 6 6 (ןו00\0ו0066 ?) ץתָי 62 30155 6 1 5
 היהי יָנֲעַו  [ ? | % crrp; 6 (GAA megeirat voc)חַטְבִי אל | < 6 םָלָׁשיְ) 6

 | ויִכָרְלע ? | 24 * 1 < 6 ומור | * 38 םֶניִאְו || < 1 6 6 ָךַּמְהְו | %16 6 ַחְלַמְכ
5 15% 223 jיקבצן; 1 ץֵפָקְ, קזק ףטקי | ' לָּמִי | 25 * 1 ₪ 6 2155%% םישיו | 

 || ? Ex toto cp 24 v 25 reliquiae orationis lobiןיַאְל.  prpsל 20155 9 לֵאל;

6 25,117" MSKen 196 בויא |3lc G6 (tvedpa rap’ abrod) 1QqN | 5 *6 דַעָי ] 
bl c 19% 509 6380 לָהָי | Cp 26, 3 1 fit .ל 



 | 2 בויא 27,12—26,5

 :םֶהיֵנְכְׂשְו םִיֿ יִתַחַּתִמ ולָלֹוחְי םיִאָפְרָה5
 :ןומכאל תּוסְּכ ןיִאְו .יּדְגָנ לֹוָאְׁש םוָרְעל

 :הָמיִלְבילע ץֶרָא הָלְּת ּוהָת-לע ןופצ הָמנ
 :םָּתְחַּת ןְגְע עֶקְבִניאָלְו ֹוֵבָעְּב םִיָמ רַרצ*

 :ונָנע ויָלְע 'דשְרפ "הָפְכיִנֶפ זחא
 ְָׁשְחיבִע רֹוָא תיִלְכַּת-דע םָמיִגֶּפילַע ינָח"קחיוס

 :ֹותְרעַּנַמ ּוהָמְתִיְו ּופפֹורְי םִיַמָׁש יֵדּוּמַעיי
 :בַהָר ץחמ ּותְנְבּותְב יה ערי הכבל

 :ַתְרְּב ׁשֲחָנ ודי הָלָלֹח ייהרָפְׁש םִיַמְׁש וחּורָּב
 ְּב"עֶמְׁשִג רֶבָּד ץַמְׁש-המו יוָכָרְּד תוצק ו הלֲָדָהי

 ס | :"ךֶנּבְתַי יִמ 'וָתרּובְּג םעֶרוי
 :ירָמאיו ולָשְמ תֶאְׂש בוא סוזי 27

 :יִשָּפַנ רמה יִּדשְו יִמָּפָשִמ ריִסַה לֵאדיַח
 :יִּפָאְּב הול ַחּורְו יִב יִתָמְׁשנ דולבי

 :הָּיַמְר הָנְהִי-םֲא ינושל\ הָלְוע יִתּפָש הָנְרַּבַדְּתיםָאּצ
 נק ָתָמִּת ריאל 2 יםָכְתֶא יאסו ל הָליֵלֲח

 = לכ יִמָמקְתִמּ יביא עֶׁשְרַב ה
 :ושְפַנ ַֹּלֲא 'לָׁשָי יֵּכ .'עָצְבִ יִּכי ףֵנֲח תֶנְקִתהמ יּכ*

 :הָרָצ ויָלְע אֹוָבְתיְּכ לֶאועַמְׁשִי ּותָקעְצֲה
 :*תע"לֶבְּבי יֵּתֹולֲא אֵרְקִי גָּנַעְתִי ידש-לעדםאיפ

 ַחַכֲא אל יִּדָשםָע רָשַא לַא-דיְב םָכְתֶא הֶרואיי
 Fs לָבָה הז הָמְלְו םֶתיִזֲח םֶכְלּ םָּתִא ןָהיי

 5 ° prps ל ולוח | * כז תחי; גו 'ִּכַשַמ כז 'כשו ; צ 5--זז >6*א) | 9 *1
forma mixta ex IVיִנָּפ | ל 1 6 6 לסא155 084 אָסְכ ט6| הפָכ = האָסְכ || ©  

 6 שרפ (] שרפ) | זס **1 6 36 נח קח 6 עא 8,227 || ל םזן5 דַעָי | 5
 םִיַּב רעֶג | *1 0 ותָנּובְתְבִו | 3 35 6 (א\61000 86 0020900 06001א00וש 0016צ)
 ְהְרעָש 'ש יִמיִרְּב | ל ו ורפש || 14 * א0 וכרּד, 036 וויָכְרְּד | ל 562580 ֹותָדּובְנ;

rower | *° add; prb cp 26 ex oratione Bildadi et0 ויִתר-- | < 6 + 6ח6ד6  
 \frt 26,2—4 ante et 26,5—14 post 25,2—6 trsp || Cp 27,1 °°l'N בויא ןעַײַו

cf cp 26 | 4 lc 10oMSS 'n | 5 °° >S | ? >MSKen 6 et fit dl; trsp v 3 
 post v §? || 6° 11MSS: 60st הָּפְרַא | 5 1 + ףֵרָחְי; ק:קפ רָּפְחִי | 81

 עֵצַבי יכ et dl (glסs5) | * 63 (א)ל אֵׂשִי; 1לַאְׁשי | 10 0 =oMSSK § אלא
 < 61 c 6 לא | 1c 6 (cf3) ולרתעי | זצ 1 ₪6 דהַמ ףתא (6 6); 26

 שר

r2 restant ex oratione Iobi, v 7—Ir, 13—23 prb ex oratione Zophari. 



273 ₪ 1993 

 :ּחָקי ּׁשִמ יםיִצירָע תֶלֲחַנְו 'לָא-מעועָׁשְר יָרֲא-קִלַחוהְוי
 :םָחָכועְּבְׂשִי אָל ויָאְצֲאָצְו בֶרָחֹומְל ויָנָב ּוְָרֲאיצ
 :הָניָּכְבִת אָל ריִתֹנָמְלַאָו ּורָבָּקי 'תָוַמּב יוידיִרְשי5

 :ׁשְּבְלִמ ןיִכָי רֶמֹּכְו ףָּכ רּפָעַּכ רבציײםָאי5
 :קְלֲחָי יִקָנ ףָסָכֹו שָּבְלו קיד ןיִכְייז

 :רצג הָׂשָע הָּכְסְכּו ֹותיִּב ׁשֵעְכ הָנּביי
 :ּוְיִאְו חַקָפ ויניִע ףַסֶפִי אָלְו בַּכָשְו ריִשָעי

 :הָפּוס ּוּתַבנְג הכיל תֹוְהָלַּב םימכ ּוהְגיִשַּתְי

 :ומְקְּמַמ והרעָשיו לִי םיִדָק ּוהָאְׂשִי
 :חַרְבַי חיָרְּב ודימ לָמְחִי אָלו ויִלָע ךְלֶשַי

 :*מְקמִמ ריִלָע "קֶרָשְיְו רמיּפַכ 'ומָילָע קפשִיי
 :ּוקְזַי בָהְּזל םוקָמּו אצומ סל שי יִּב 8
 :הָשּוחְנ קוצי ןְבֲא חָּקִי רָפְעַמ לרב

 :תוֲמְלַצְו לָפֲא ןְבָא רקֹוח יאו תיִלְכּתילְכְלּו ְךֶׁשֲחַל םש וץק

 :עְנ ׁשונָאמ ול" לגרייגמ םיַתְכְִׁנה | ירםעֶמיולחג ץרפי
 :ׁשֶאומּכ ךָּפִהָנ ָהיֶתְחַתְו םָחָכ-אִצִי הָנָמִמ ץֶרָא

 :ול בָהָז תַלְפַעְו ָהְָנְבֲא ריִפס"םֹוקְמ*
 :הָּיַא ןיע ּותַפְזָש אָלְו טָיַע ועָדְידאְל ביִתְג

 לחש לע הָדְע"אְל ץַחׁשגְב ּוהיְכיִרְַהאל
 :םיִרָה ׁשֶרָׂשִמ ַּפָה ידי חֶלֶש ׁשיִמְלַחַב

 :וְיֵע הָתֲאָר רָקִי"לָכְו עּקִּב םיָכאָי תֹורּוצַּב וס
 פ  :רזֶא אָצְו ּהָמְנֲעַתְו יׁשָּבִח תֹוָרָהְנ יכְּבִמיי

 :הָניִּב םֹוקְמ הז יִאְו גבָמִת ןיָאמ הָמָכָחָהְוי*
 :םיִיַחְה ץֶרָאְּב אֵּצְּמִת אָלְו ּהָכְלָע ׁשֹונֲא עֶרייאָליפ

dittogr) et np) |ם ) dittogr ?) | ° 1 yy3 586 64 | ל 1? לָאַמ (ע  
 15 % 516 8 0; 1( 1559 ויִדיִרַש, * וד-- | ל :ם5 אל | <1 6 68 םֶתַב-- 6 ₪
 'ִכָּבִת | 16 6 אקטסוסצ || 18 | 6 6:8 שיִבָּכִעָכ 6( 8,114 | gle 63 ףיסוי | 01

 וי 61 םֶמּוי | 23 *1 ? וקפשי = 'סי) | 1 וילע | < 1 םִיּפַכ | %1? וק- ₪ *]
 < 5 םורָמִמ )?(, al וממקתמ | כ 28, 2 *1 ₪ חקי ₪ קזצי | 3 * ו 4? 6

2MSSKen | ל 41 ₪ 6 1 רֶקֶח | 4 ** 6+ ] םיִבָנְרַמ | ל 366; ex al con- 
textu? | 61? עַפִרֶהl (al ול lv r2 etiam ante v I et postv6 || 1:*[ 

 הָמ--; טק  cf Prv 8,24 vel ‘QD = 6 gdon? | ° 1 c SAO wen | 51יֵכְבָנ
frt 118 post Joa et v 24 postv 11 || r2 1? Nia] (cf MSK=25°) ut 20 (cf 

 ּהָּכְרִּד. 6 6 1 13 || )6 8
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 | :יִדְמִע ןיא רַמָא םָיְו איָהְדיִב אָל רַמָא םוהְּתִי
 = זהָריִחְמ ףַסָּב לקשי אלו ָהיֶּתְחַּת רוְגְס ןָתְיאְל5

 :ריִּפְסְו רֶקְי םהְשְּ ריפוא םֶתָבַּב הָלְסִת אלי
 ופיל ּהָתְרּומְתּו תיִכּוכְזּו בָהָז הָנכְרעיזאְלוז

 :םיִניִנָּפִמ הָמָכַח ךָשְמּו רֶכְּזִי אָל שיבגו תומאָרה
 Rg הלסת אֶל רוהט םֶתְכּבֹ ישו" תרֲטַּפ הָנָכְרעַי-אליופ

 :הָניִּב םֹוָקְמ הז יִאְו אּובָּת ןָאמ הָמְכָחַהְו>ִ
 - :הרָּתְסִנ םיָמְׁשַה ףֹוֵעַמּו "יָחְילָכ יניעְמ "הָמְלֲעְנְו>

 ּהָעְמַׁש ּונְעַמָׁש ּוניֵנָזֲאְּב ּוְרְמִא תֶוָמְנ ןודבַאי*
 :ּהָמּוקְמ"תֶא עדי אוהו ּהָּכְרּד ןיִבַה םיהְלֶא 3

 :הֶאְרִי םיִמָשַה-לָּכ תַחִתי טיִּבי ץֶראַהתוצקל אוהדי
 :הָּדְמְּב ןֶּבִּת םיִמּו לֶקֶשִמ ַחורָל תושעלי5

 :תולק זיזחל רד קח רַטֶמל ותשעַב%
 :ּהָרָקֲחְדםגְו יּהָניִכֲה יּהָרְּפסוו ּהָאְר זָאל
 ס :הָניִּב עֶרַמ רּוסְו הָמְכֲח איָה יָנֹדֲא תֵאָרי וה יםֶלָאל ורָמאיו8
 :ירמאיַו שמ תֶאָש בויִא ףַסִיַיי 9

 :יִנָרָמְָשְי הלא ימיִּכ | םֶדְקיַחְרְכ יֵנְנְּתודיַמ
 ְרׁשֲח ְךֶלֶא ורואל ישאר ילע ורג להב

 קֲהֲא ילע הלא 'דוסְּב "יפרח יִמיִּב יִתיִיָה רָשָאכ+
 :יִרָעִג יִתוביִבְס :יִדָּמִע יש דועב5

 מגל רד קוצי 'רּוְו יהָמחְּב יכלה חרב
 < = ליבְׁשֹומ ןיִכֲא בוחרב תֶרקהיֵלע רַעַׁש יִתאַצְּבז

 ?ּודמע ּומק םישישיו ּואָּבְחְנְו םיִרָעְנ יִנּואְרל
 :םֶהיִּפְל ּומיִשָי ףכְו םיִלָמָב ּורַצע םיִרָש

 1 הָרְמִא | 15 1 ₪ רּוגָס | 16 = אלסת 6 דגז 4,2 | דד 11155 9
Var ad 17a |15 ילככ אל; 1 יִלְּב | 18 1 ? ךשִמּו 61 0 | זָח *-%  MSKenיִלָּכ  

bb Var ad 16a lm Far ie 630 | ל 1 הימ | 23 51155 6 ןיִּכָה | 24 1 
 תַחִּת לכ. 46 + 44 + זז | 255 9% הָשעָח | 27 הרפס | * 5155 'ִבָה
 3 ּהָליִכַה | 28 * >115%%% 375 | ל >9*15% 76 8 | 5 >20155%, 41155% הוהי
 [" ca 100155* הוהי; :קז[5 יִתֶאְרִי (םצ 'א תארי); צ 28 300 || 2 0
 = prps רמאיו בויא ןעינ | 1 ולהּב 1 ולָהַהְּב | 4 * קזק ? דְסַח (דֶסֶחְ)

 ה יִתְרֶּפ | 1c" 658 ּךֹוסְּב 6 1,10 | 6 * = הֶאְמָחְּ pauc MSS 9 ל
 (081 94 קוצי) | << 1 8 יִדָמַע קוצי
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 :הָקְבְּ םָּכִחְל םֶנֹוׁשְּו ּואָּבְחְנ םיִדיִנְנילוקי
 :ינֵיִעְּתִו הָתֵאָר ןעְו יֵנרְׁשַאָתו הָעְמָׁש ןֶזַא יי
 :ול ךע"'אָלְו םותיו יִעְושְמ יִנֶע טָלַמָאְדיִּכ< =

 :ןְגְרַא הָנְמְלַא בֵלְו אָבְּת יִלָע דַבָא תָכְַּבי
 :יִטָּפָשַמ ףיִנַצְו ליִעָמַּכ יִנָשְּבְליַו יִּתָשַבְל קֶדָציי

 :יִנָא ַחָפפל םִיַלְגרְו רעל יִתיִוֲה םִיָגיֵעי5
 :ּוהָרְקְחֶא יִּתעַדאל ברו םיִגויִבָאְל יִכְנָא בָא5

 :ֶרְט ְךילְׁשא ויָׁשִמֿו לנע תוְלְַמ הָרבִׁשֲאי
 :םיִמְי הָּבְרַא לותכְו 'עֶנְנָא יגקזסעי רמאָוי*

 :יָריִָקִּב ןיִלְי לַפָו םִיָמיֵלֲא תּוָתפ יִשְרֶשיִ
 :ףילַחת יִרָיְּב יתשקו יִרָּמַע שֶָח יִדובְּב

 :"יִתְצַע וָמְל יומו ּולָחְְוי משלי
 :יִתְלַמ ףֹּשּת ֹומיִלֲעְר יּוָנְׁשִי אֵל *יִרְבְד יֵרֲחַא>
 :'שוקלמל רעפ םֶהיִפְ" יל רַמַּמַ ל

 :ףוליּפַי אל" ינפ רֹוָאְו 'ּוניִמַאי יאָל םֶהְלא קַחְשֶאי
 דּוָדְנַּב למ ןוּכָשֶאְו שאר בָשַאְו םֶּכְרַּד רֶחְבְא5

 :יםֲחַנִ םיִלָבַא רֶׁשֲאַכי

 יּתְאִמירַׁשא | 'םיָמיל ימי יםיִריעָצ לע ּוקֲשוהָתעְוי 0
 :ינאצ יֵבְלַּכ-םע תיִׁשָל םָתֹובֲא]

 רֶסָחְּבִי :יחַלָּכ ידַבֲא ֹומיִלְע ייל הָּמָלי םֶהיֵדָי תכני
 ידּומְלַּג ןָפָכְבּו) | הֶאשמּו הֶאוש ישָמָא היצ 'םיִקְרָעַה

 :םָמָחל םיִמָתְר שָרָשְו :םיִשילָע למ םיִּפְמַקַה<
ro l םֶלָאְנ vel. אָלְכְנ trsp v 2125 post v ro | rr dl frtc¥V|r2° 6x 

xeipég buvdorov עושמ (cf MSS?S: 84) vel VD; cf etiam 3 | ל 11155 
 - || > 6 ynpé_ָנהp Sנִי ;? =  | 14 dl c 6S" | 18 °° 6 fj AAixia uovאל 639
06 = 481, 61 6 Sir 87 | © sic SE; Nehardeenses ;לוחכו < ו לַחכו 1 66 
(Wonrep dreAexog poivikog) ¥ (sicut palma) לַחְנכו cf 6 Sir 50,14 = Sir hebr 

5o,12 || 20 prps 'lֹכ7ִדו | 2r °° l invers (pr ולחיו) (56) ּוכחיו ומדיו | ל 1 6 

 | עפ יִתָצַעומְל | 22 *1 ירּבְד 61 213 | * 1? ּונש | 23 * 1 ּולָחַ 35155 68
 |  | *1ל קrק ? תופְרְגַמַה יִפַּכ | < 3 'מכ | 24 * 84 01; 63 ףס)155 6236 אלו

 |  cf v 25 || 25 °° dl(Varad24b) || Cp 30, 1° prpsקזמ םֶחַנ םיִלָבָא 1 5% ,₪1

+ cf Sach 13,7 || &-b al?; totus v 30,1 vid 306 61 3115 | 2 > 1 6 ול ּהֵמָּכ | 
? prps? OF || © prps? לָהּ | 3 *1 ₪ ּומָלָּג | ° frtvb exc; al (conjg 

 .₪ < || רסחב < חלכ) 'שמו האוש ומר | 'צ םיקרעמ ןפכב
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 | :בָּננַּכ דומיִלָע ּועְיְרָי ּוׁשָרגִי וגְְןִמ5
 ..ּוקָהְִי םיִחישְיּבז ::םיִפַכְ רָע ירוח של םיִלָחְנ ץֹורע

 = אְּכנ םֵׁשיִלְב יגְּב"םנ לָבְיִנְב :ּוחָּפְסִי לּוָרְח תַחַּת

 ,17880] | :הלמל ל יהא יְִַ יג
 | :קר וכָשָחְאל יִנָפִמּו יִּנָמ ּוקַחָר ינובעת 10

 :ףחַלְׁש יִנָפִמ ןָסרְו יִננעיו חַּתַפ ורְתיְּבוז
 :םָריֵא תֹוחְרָא יל לס חלש יגר ומּוקי "חַחַרפ ןימָידלַעופ

 יגלו יִתְיַהְל  יִתַביִתְנ ּוסְתְנַ

 תֹוְקָלַּב ג לק דפְהָהי "ללה האש תַחּת
 :יִתָעָשָי הָרְבַע בָעְכּו יתד ַחּורָּב יתר

 :ינְע"ייַמְ ינ זחא יִשָפַנ ּפתְׁשִ יִלָע יהָּתַעְוי<

 :ןּובְּכְׁשִי אל יֵקְרֹעְו יֵלְעַמ רָקנ ימָצע הָליַלל
 .ּיִנְָזִאְי יִּתְנְתֶכ יִפּכ "יׁשּובְל *ַשָפַחְתי "ברב

 :ֹרַפָאְו רַפָעַּ לָשַמְתֶא רַמֲחַל נהיו

 יב נתת תדע יננעְת אֵל ְיֶלא ענׁשַאי
 :יִנַמְטְׂשִת ְּךְדָי םֶצָעְּב יל רֶזְכַאְל ְּךפָהִּתיי

 :הָנְׁשּת יֵנגנְמְתו יֵנְביִכְרַּת חרא ינֲאְׂשִת
 :יָח-לָכְל דעומ תיֵבּו יִנְביִׁשִּת תֶוָמ יִּתְעַרְי-יּכ

 :'ַעוש וה ויפָ"םַא ךְיחַלְׁשי ייעבזאל אא
 :ךויבָאל "ַשָּפַנ הָמְגַע םוי"השקל ייִתיִכְב אָלמָא5

 :לָפֶא אביו רֹואָל הלחי עָר אביו יתיּוק בוט כ
 5 1 יז: קס568 ץפ 6א6? | 6 141155 ץורעב | ל 1 ּוחַפָסִי | 838

 sequuntur 29,7ss; 30,2—8 add | rr * 1 6 (086 יִרָתִי; 869 1-- | ? prps יִלְגְדְ
 cf( ילגר + 12) | * 1 6 09 חַלָש (ךַלש) ; ג ינָנִעיו וחְתַפ || 12 * 25155 החרפ |
 = ל 6] (יג+ 6[ ט 11? et ©) || 13 %° crrp; prps ילָנעמ ּוסְרֶהָי ( 6 יֵליֲעַמ ּוצְלֲחְ) |

)cf 6 BéAeow abrod xarnkévridév ue) 15 23,26,מר ּורַמֲע יֵלֲא i bb crrp; prps 
 = 41 'לרָצְע ל | 5 *8 וכּפִהְנ ('ְפָהַנ) ve c עS*== * ְךָּפָהֶּת || ל 1 6 6 ףֶרְרִ

Aric? | 16 * dl? (dittogr) |תדָנִת | = תספמ 3155 3 יתביתנ ; 1 זיתָבֹוט = 6  vel 
 ל קזק מא 2 || 7 41? c 6 (ט יִלֹחַמ), 1 41 הליל e:1 רג | 188 *1 c ׂשֹפְתי;
 prps ° | (al pS) ב"כal?) IND! et antea WN ירש 03 | דפ * :5 ? לֶא |
 51? ינדרה | 20 51 6 15% 1% 3 ּתְדַמִע | ל 1 < 93 ע תת אלו; a1 'בְתָהַמ |

cf 21; prps (?)6 0(0) היִשְּתְמ | 23  K Wn; al2ז 6 יִנָמְטשְת | 22 1 6  
 יִנָביִשת | 24 *1 ? עַבְט, ג1 'שָא יִנעְב אלמא | *ל 1 ? עושי הל (= אל, גו אל
 עֶׁשֹונ | 25 *1? תיִכְב ?ve יִכְב | ל 1? ושפנ | 7 דָבאל | 26 >63% 652.
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 :יִנָעְדיִמְי יִנָמִדִק ּומד-אלְו ּוִחָּתְר יִעָמְ
 עּׁשַא יֵלֲהָּקב יִּתְמַק יהַמַח אָלְּב יִּתְבַלַה רק

 פ  :הָנעֶי תנְבְל עלו םיּנתַל יִתָיָה חָא
 :בָרְח"יִנִמ הָרחייִמְצעְו יֵלְעַמ רֶחָׁש יִרֹוֲע
 :םיִכּב לוְָל יֵבְנֲעְו יָרֹּכ לֶבֲאְל יָה

 :הָלּותְּבלַע נּוּבְתֶא הָמּו יִניִעָל יִּתְרַּכ תיִרָּבי 1

 :םיִמורְמִמ יש תלחנְו לַעָמִמ ּהָלֶא קָלַח הָמּוי
 :ןֶוָא יִלַעְפְל רֶכָנְו ילָנעֶל דיִאדאלָהּי

 :רוָּפְסִי יִדָעְצְדִלָכְו יִכְרְד הֶאְרִי אּוָהדאלַהי
 :יִלְגר הָמְרמ"ילע ישחתנ אוש-'םע יִּתְכלָה-םַא

 :"םואמ קב] = "תל הוא עַדָיְו קָדַצ ןְזאַמְב נְלְקֶשי ר - ר 6

 יפכְבּו בל לה יניע רחאו "דרה יג" לךָשִא הָטִּתֶא
 :*ושָרשי יֵאָצֲאָצְו 'לבאי רַחַאְו הָעְרָזא

 :יִּתְבַרֶא יֵעַר חַתַּפדלַעְו הַׁשֲא-לע יִּבְל הָּתְפְניבֲאַל
 :ןירחא ןּוערכי היִלָעְ יִתְשֶא רַחַאְל ןֵתָמְת וס

 :יםיִליִלּפ ןנעי איה הָמְז יאוָהיָּכי

 :יׁשרׁשִ יִתּבְּתלכְּו לָכאת ןבַא-רע איֵה שָא יי
 :יְָמִע םּבְרְּב יָתָמַאַו יְִּבַע טַּפְׁשִמ סַאָמָא-םָאינ

 :ונבישא הָמ דפי לֶא םּוקָידיִּכ הָשַעֶא המי
 :דָחֶא םֶחְרֶּב ּונָנכיַ והָׂשְ יִנְׂשִע ןֶטָּבב- אלהי

 :הלכֲא הָנַמְלא יניִעְו םיִלּ ץפֲחַמ עַנַמָא-םָאָיפ
 :הָנַּמִמ םּותָי לכֲאדאלְ יִּדַבְל יִּתַּפ לכאן
 :הָנֲחְנַא יֵּמֲא ןַטּבִמּו בָאָכ נד יִרְועָּנִמ יל

 :ןויבָאל תּוסָּכ ןיִאְו ׁשּובְל ב דֵבּוא הָאְרָאדסָאיפ

 :םָמְַתִ יׂשְבכ זגמּו ְלֲח ינּוכְרב אלזא
 28 = ] הָּדמָח 'ב; קצק םויַהְדלָּכ | * 1 ₪ לוקב (יל-כ | ספ בת 1 "₪
 מ | ?3ins ןוכנ ץ -4 >5%8) et dl? cf 8 | 5 * ו יִשְנַא? | ל = שחְתו]

 = לָא | 7 = ְּךֶרָד יִנִמ צש 'דהדןמ | > .x Or MS 65 הָמּואְמ || = pזמ
 8 | 8 3? גם לכ | *1 וששרי ג שור; 6--6ח\ 6 | זס *1 8% ןַחָּטִּת |

constructioל 11/155* םי-- | זז 0 איה + עפ 6אס | ל 16 0 אָוהְו |  
 ותגאוג 6 יִליִלָּפ ןוָע quod) 1 6 63 20155) ₪ םיִליִלִּפ ןוע | דג * 6? | ₪

(cf 6S®) ioJQNףרָשְת | 14 16 6 (6000ש ןגסט חסוףזסו) םוקי (6[ 30 18) | 15 1  
vel —2' | 18 trsp v 14 ante v 18 1 יל et IN) | 20 *° prps .אלו 

Biblia. 11 
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 :יִתְרְזַע רעְׁשַב הָאְרָאיָּכ | יָדְי יםֹוָתָי"לַעי יִתֹוְפיִנֲהםִאי
 :רָבְׁשְת הְנָּקִמ יערזָאְ .לָּּפַת ּהָמְכְׁשִמ יִּפֲתָּב*
 :לכוא אל ּותֲאְׂשִמֿו ילֶא דיא ילַאי דַחַפ יֵכ:

 :יִחַטְבַמ יִּתְרַמָא םֶתָּכַלְו .יִלְסִּכ בָהָז יִּתְמְשדַאי
 :יִדָי הֶאְצַמ ריֵּבַכ"יִכְו יָליֵח בֶריִּכ חַמְׂשֲא-םָאפ

 לה רָקְי חרָיְו לָקְו כ רוא הָאְרֶאְדא
 :יָפְל יִדָי קשפו יִּבַל רֶתְַּב תְפְיַו
 :לַעַמִמ לֵאְל יִּתָשַחְכדיִּכ .יִליִלָּפ ןֶוָע אּוָהְסני*

 :עֶר ואָצְמיִּכ תנע יִאנׂשִמ דיִפְּב חַמְׂשֲא-םָאפ

 :ושָפַנ הָלֲאְּב לַאשל כח אָטֲחַל יִּתְתְנ"אָלְוס
 :עֶּבׂשִנ אָל ורָשְּבמ ןתַידימ ילָהֶא יִתָמ ּורַמֲא אלא יי

 :חָּתפָא חַרָאְל יִתלְ רג ןילודאל ץּוחּב=
 = גע יּבֲחְב 5 יִעָשּפ יד יִתיִסְּכיֲא

 וחַתַפ הי
 נגע ידש יות ןה יל עַמׁשוילרתְי יַמ

 :יִביִר שיא בַתָּכ רֶפְסְו
 :יל תֹוָרְטִע ּוגרְנֲעֲא ונָאָשָא יִמְכַשְלַע אָלְיםֶא

 :ּונָבְרקַא דיגָנ ומָּכ :ּונָדיִנַא יִדָעצ רפְסַמז
 :ןּוְּכְבי היִמָלְת דחו קעזת יִתְמְדִא יִלָע-םאי

 :יִּתְחְפה ָהיֶלָעְב שָפְגְו ףֶסָכִיִלְב יּתְלְבֶמ הָחָּכְמאי
 הָׁשֲאָב הֶרעָש-תַחַתְו חוח אָצְיוהֶפַח תַחָתיי

 | פ | זיבויא יִרָבִּד ומתי

 -.אּוָה יֵּכ ביֲאדתֶא תֹוָנֲעַמ יהָלַאָה םיִשְנאָהי תֶשָלֶש ּותְּבְשִיוו 2
 תַחְּפְׁשמִמ 'יזּובה ילֶאְכַרבְְֶב אּוַהלֲאוףארהיוצ סם :ויניִעְּב קיַצ
 ריער תֶשָלָשְבּוי :םיִהְלֶאְמ ֹוׁשְפַנ וקְּדצדלע פא הָרָח בֹויִאְּב 'םֶר

  cfםָתְיֵלֲע | 23.1 יִל אָתָאְי לֶא 61 65) | 27 ₪ כו 1116, 5601 64 תֶּפיַו = 21
Hi 31,9; Jer 20,7 || v 28 frt ante 23 trsp || 29 C יִתֹועירֲהו | בז ₪12 | 321 6 

 | 6569 חראל | 33 *1? 'דאב || ל 61 ? 6 6 ?) ₪105 || 35 * 616 61195 08 |
|? F/, stich exc ?|| 36 1 c 2MSS™= 659 תֶרַטַע (הְרטַע) || צ 38--40 post v 32 

vel 34 trsp || 40 °° G&*SA in initio cp 32 | Cp 32,1°° 6 (oi. . ilo, avrod) 

cf3* | 28 73, GBapoxnh | ° 865 םָהיֵנ—; 1? ג  = MSAויָעַר | ל  
 2080786 | 5 6 -- ד6 /\ט06וד1וס06 אש.
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 ּוהיִלֲאְו+ :יבֹויַא-תֶא יועיִׁשְריַו הָגֲעַמ ּואְצְמִאְל רֶׁשֲא לע וָּפַא הָרָח
 אָריַופ :םיִמָל ּונֲמִמ הָּמָה-םיִנְקְז יִּכ םיִנָבְדִּב בֹויֲא-תֶא הָּכַח
 פ פא רַחָיו םיִׁשְנֲאָה תשְלְׁש יִּפּב הָנֲעַמ ןיַא יַּכ אּוהילָא

 רמא*ו יזּובה לֶאְכרָבןֶב אילי עי
 םיִשיִשְי םָּתַאְו םיִמְיָכ יִנֲא ריִעָ

 :םָכָתֶא יעַּד תֶּוחְמ ּואָריִאָו יִּתְלָחָז ןֶכילע
 :הָמְכָח עיני םיַנָׁש בָלָו ּורְבדָי םיִמָי יִּתְרַמָאז

 :םֶגיִבְּת יִהש תֶמָשְנְו ׁשֹוָנֲאָב איָהַחּר ןכָא*
 :טּפְׁשִמ ּוניִבָי םיִנקְּו ּומָכְחִי םיִּבריאל

 :ייֵנָא-ףַא יעד הָנַחַאי יֶליהָעְמַׁש יִּתְרמָא ןֶכָלי
 םֶכיִתְנּובְּת-רַע ןיִזָא | םֶכיֵרְבל ויִּתְלַֹוה ןָהיי
 ןְנֹובְתֶא 'םָכיֵדֲעְוי= | :ןיִלמ ןורְקְחַּת"רעי

 :םָּכִמ ויָרָמֲא הנֹוע ַחיָכֹומ בויֲאְל ןיִא ּהֵּנַהְו
 :שיִאדאל ונפדי לֶא הָמְכָח ּונאֵצָמ ורָמאַּתןפי ,

 :ונבישא אָל םֶכיִרְמאְבּ ןילִמ יילָא יראו

 :םיִלמ םָהמ וקיִתְעַה דע ונעדאל ּוְתֲחי
 :דוע ּונעדאל ּודְמַע יִּכ ּורָּבַָי אָל"יָּכ יִּתְלֲחֹוהְו6

 :יִנָאדףִא יִעָד הָּוחַא יִקְלֶח יִנַא"ףִא הָנַעֲא
 :יִנֲמַּב חור יִנתְקיִצַה םיִלָמ 'יִתָלָמ יב
 :ַעְקְּבִי םיִשְדַח תוָבַאָּכ חַתְפִידאְל ןייכ יִנָטַב "הָּגַהי

 :הָנעֶאויֵתָפׂש חַּתְפֲא ילו הָרּרַא=י
 :הָגְכַא אָל 'םְדָאלאָץ ׁשיֶאיַגְפ אָׂשֲא אָנ"לַאו

 :ינשע יִנָאָשְי טעְמּפ הָגכֲא יִּתְעַדְי אל יב
 :הָניזַאַה יֵרְבְּדִלָכְו יִלִמ ביֲא אָנעַמָׁש םָלּואְוי 3
 :יכַחְב יָנֹוׁשְל הָרָּבִד יִפ יִּתְחָתְּפ אָנהַּנַה*

- 

3° GMS 23nc.eA* gh (mars) (ZQevro abrdv ["ז )6וטעסו 600608 וקידציו ; 1? 41 6 
b Tig soph pr Dqbהָא (MSKe= 3) | 4 6 frt dodvan 9 | 8+ םֶרּבַדְּב 
et trsp (c 6?) ante בויאדתא | 61ft AN | 8 crp ? ex NIN; prps לַא 

cf ¥ | 9 1c 63() Dבר; קזק םיִבָׂש | זס * 255 60 וע | ל-* יִמִי = 17; 
dl v Io et trsp v 15—I7 post v9 | 1r° = NN (SMSSK=) j| °° et r2°° 1 
invers || ° S Ty) j| 13 MSN 56 דהי, *= 9 'דרי | 14 * 8 ְךֹרַעֲא' | "285 

 |  v 18 trsp postv 14יִתאֵלְמ;  | ? 0 ca 20MSSוילֵא | דל 1'ַעֶא | 18 *1 + יכֹנָא

 ןַה || * 1 'ִּבִת | 2: = קזקפ ? לֵא ףא. 1* 19



 :ּוללִמ רּוָרְּב יתָפש "תעַדְו ירָמַא' יִּבְליִרָשְי
 :יִניִחְּת ידש תַמָשְנְו יינתְשע לאחור
 :הָבָצִיִתַה ינָפל הָכְרַע יֵנְביִׁשַה לכתה םא5

 :יִנָא"נ יִּתְצַרק רָמחַמ לאל ְּיִפְכ ינֲאדַה
 :'דָּבַכידאְל יְָע 'יפָכאו ָךֶתַעְבְת אָל יִתָמיִא הגה

 :עֲמְׁשֲא ןילמ לוקו נב ּתְרַמִא א
 :יִל ןוע אָלְו יִכנְא ףח עשפ יִלָּב יִנַא ו
 וול ב ביואל יִנָבְׁשְחַי  אָצִמַי יִלָע יתּואּונְּת ףןָה 0

 :יתֹתְרָאלּכ רמשי  יִלְגַר דָּפַּב םֶשָי" יי

 :שונָאְמ הול יהּברייכ .ידנעֲא תקציאל תאְזדַהי
 :הנעי אל וירֿבְּדלְכ יִּכ תֹוביִר ויָלֶא עּוּדמיצ
 :הָניּושי אל םִיַּתְׁשַב לַא-רּבדי תַחַאְב"יָּכ 4

 | .תומּונַתָּב יםיִׁשְנַא-לע הָמְּדְרִּת לפני הלל ווְזח וםולֲחַּבי
 = :בָּכְׁשִמ ילע] :"ָּתְַי יםֶרָסַמְבּ םיִׁשְנֲא ןְזָא הָלְגְי דאי

 :"הָסַכְי רֶבּגִמ הָוגְו יהשעמ םֶדא ריִסֶהְל יז

 :חַלָשּב רָבעְמ ותָיחו תחָשייִנִמ ושש
 :ןתַא ויָמְצִע יבירְו 'ָבָּכְׁשִמ-לע בֹואְכַמּב 'חכּוהויפ

 :הָואְּת לכַאמ ושָפַנְו םֶחָל ותַיַח ּוּתַמֲהְזְו>ס
 :אָר אל ויתֹמְצַע יּפְׁשְ יאר ורְׂשְּב לכ

 :םיִתְמְמַל ג ושּפַ תַחְשל ברקתו=* |

 לאיי דָחֶא ץילמ = ךָאלַמוויָלְע שייסא=

Fr 

em 

 וג ₪ 6 אא

el - 

- 

Sones 

re oe 

kama as 

  Awא

 Cp 33,3°lWDQ(W 45,2); prps pW) (Jo 2,24( || ° 1 תֶעַד יֵרְמֲא; ד >5 |
 4 “= dl (Var ad 32,8 et 33,6) ||” S Jn | 5 ins c 6 (mpéc rodre) הלא 1

min |ח  ml: MSS1 1? לֶא אל || ץ *16 6 יִּפַכְו | * 1 כת || 8 1 6 6% יִלְמ || 9  
 0 : 1 אּוהְו | ל 1 תונאות || זז -* 6 (= 13,27) 466 | 12 **1 6 6 רַמאת ִַּה
 = הָנֲעַא אלו prps) יִּתְתעצ) יתקדצ | * 6 םִלֹועַמ; pצק ? םיִלֲעַמ | :31יר- (6)
 ll צש ףיִר-- | 14 1 6 50 02 הנשי ש₪ הָּנָבִׁשְי | 15 *1 6 155\6 65% 'חב |

 al bb gl c 6% = 413 | 16 5186 6 6 ( 6/060וע 6000 (roiovroic םיֶרומבו
 ,ן| = 'אָרומבּו שטו םיצרעמבו; 41 םֶרָסַמב | * 1 6 65 םָּתְחָי | 17 *1 6 6 קַׁשעַמ
 | wel עַשָּפַמ) עשו 6 69(5) ּוהָשָעַמִמ | טל 1 6 6 (16 06 0020 00700 670 חו
 000 ) (הדפי) הצפי רֶבָׁשִמ vell 'Ab ,(Ni (sic etiam S) )= nוַאגו) הונו

 הלכי | 18 כזק5 ּהָלאָשְּב | 19 * 1 cf( 680) ּונָחְכּוי וא | < 616 68 ו || < 0%
 "ביר 0669 Or 9 בורו; 1 בקרו | 5 09 מס || 20 1 הָמָהְזְו | 2ז "1
 .זרמ | ל א יִפָש 0 ופשו % ופחשו prps © || (cf NNW sabes) ? וואָנ ; ג]

₪ | 
al ר אל (dupl) | 22 6 év 40n; prps ? Dומל. מַתִי 



3 3,24-- 1 : IOB 1 

 רָמאיַו ּונָנחִיו< :"ורָשְי םֶדָאְל ידיֶּנהְל

 :וימולע ימי לב רעֶנִמ רש ישפר
 הָעּורְתַּב ויִנָּפ יאָר הצר הולֶאלֶא רתע
 רָמאיַ םיֵׁשְנֲאדלעוירׁשיז :ֹותָקְדִצ .שונָאְל בש

 :'יל הֶושדאלְו יִתיֹוֲעֲה רֶׁשיְו יִתאָטְח

 :הֶאְרִת רואָב יתוח יחשב רָב "ׁשְְנ הָדפ*
 :רָבָגדבע ׁשֶלָׁש םִיַמֲעַפ לֶא"לַעפִי הָלֲא"לָּכְָה*פ

 :םיַחַה ירֹוָאּב רזאל תַחָשדיִּנִמ ושפנ יביִׁשָהְלּפ
 :רָּבדא יִכֹנֲאְו ׁשרֲחַה ילעמש בֹויֲא בָשקַהּי- |
 :ךקּדצ יִּתְצַפָחְיִּכ רד יִנָביִשַה ןיָלמשידםָא* |

 מ = הָמְכָח ךפלַאַאו שחה ילעמָש הָּתַא ןיא-םא
 :רָמאיַו אּוהיִלֶא ןעיני* 4/

 ה וניזאה םיִעְדִיַו מ םיִמְכֲח ּועָמש

 :בוש"המ גיב הע נלהב טפשמ |
 :יִטְּפָשַמ ריִסַה לַאְנ .יִתְקְְצ בויָא רָמָא-יִ |
 :עַשָפְיִלְב ייֵצַח ׁשּונָא יבּוכֲא יִטֶּפָשְמלַעפ | = |
 :םִיַמַּכ געל"הָתְׁשִ בויִאָּכ רָבְגְדיִמ |

 :עַשְרדיִשְנַאְדַע תֶכַללְ ןוא ילעפ-םע הָרְבָחַל חַרָאְופ

 :םיהלָאזםע ּותֹצְרֹֿפ רֶבנ"ְכסְי אָל רמָאדיכ
 יל ּועָמִש בָּבַל יִשָנַאיְכְל

 :ילְועמ 'יִּדַשְו 'עַשְרַמ לֶאָל הָלָלֲח
 :ּונָאָצְמִי שיא חרֶאְכּו וקֶלַשְו םֶדָא לַעָפ יִּכיי

 23 *1 ₪ 6 6 דיִגִיו | * 16 6 ורָסּומ; 6 + גם + 23--24 | 24 * 1 6 תסתמ 155 |
 'עָרָּפ; ג ומופטפ 066 ּוהְרַּפ || [ins worl | 25 *1 8 שָּפְטי | * 1 בושי |
 26 *1 ₪ ּוהָאְרִיַו | ל ו רָפַסִיַו יו רַשַבִַו | 27 *1 רֶשָי | ל מ (6 6 יִנועְכ וישו
 ו יל הָנַׁש אל לֵא) vel ins אוה ;post הָוׁש | 28 | ¢ K03 יִׁשְפַנ +e יִתָּיַחְו; א
 3. :pers | ° 25S חלשב | בס * 16 8 ביִשָה צ6 'שָמ | ל מ prps )?( | ריִאְל < =
 ריִאָהְל) רוא וב; 1 ₪ 6 8 'ב תוארְל ; ץראב קז רואב? | 31-33 טצק תו

trsp v33 1 6 08% לָכאָל \6| לָבא ול 6[ 12,11; ?  | Cp 34,vrdl?34,16? |  
ro ° frt nonn vb exc |||יִצֲחַמ ייָלָח |  post 33,33 || 6 * prps Q]ָּאָכ | ® prps 

 : 6 + ro dikaiov | rr lc 6Sעשרמ || <1 6 6 ישו | יש לּועמ 6 516
Do. 



 1102 בויא 32—34,12

 :טָפָשִמ תֶועְידאְל ישו עיֶשְריײאְל לא םֶנָמָאףַאיי
 :הָלּ יב יםָׂש ימּו "הָצְרֶא ויָלַע דקפדיִמיי

 " :בּושי רפע-לע םֶאְו דַחְי .רֶשּבלְּ עניי

 :יֵלִמ לול הָניֹואַה תאָזהָעְמִׁש 'הָניִּבםאְו'יל
 :ַעיִשְרִת ריִּבּכ קיִצְיִאְו שוֶכחְי טָּתְׁשִמ אגֹוׂש ףֵאַהיז

 :םיִביִדְנלֶא עָשְר לֵעיַלְּב ְךֶלַמְל רמאהי*
 לָדיִנָפְל עוש-רַכנ א אלו םיִרָׂש יִנָפואְׂשְניאְל רֶׁשֲאפ

 היל תוָצַחְ תמי ו ערס -ב יָד הָשעמ"יּכ
 :דָיָב אל 'ריֵבַא ריס ורבעיו 'םַע ּוׁשֲענִי

 :הָאי ידְצלכְו שיאדיכְרדדלע ויני
 :ןוא ילַעָּפ םָש רֶתְפהְל תֶנָמלִצ ןיִאָו ֶׁשֲח ןיִא=

 :טָּפָשַמְּב לֵא-לא ךלהְק ידוע םיִשְד שיא"לע אָל יב
 :םָּתְחַּת םיִרֲחַא דָמעיו רֶקְחְדאְל םיִכיֵַּּכ עֶר
 יהָלָל ְךפַהְו םֶהידְּבִעִמ ריי ןכי5
 :םיִאר םֹוָקְמְּב יֹםָקְפְס יםיִעְׁשְר-תַחּת* :ואָכּרְו
 :ּיִּכָשַה אָל ויָכְרְּדלָכְו ויָרְחֶאַמ ּורס ןְּב"לַע ירָשַאיל

 :עַמְשי םיִיִנִע יתקעצו לדיתקעצ יױיִלֲע איָבָהְל
 ּונְרּוׁשְי יָמּו םיִנפ רַתְסיְו עשְרָי ימּוו "טלי אּוָהְופ

 :םַע "ישְקְמִמ 'ִִנֶח םֶדֲאי ְךלֶּמִמי :ידַחַי םָדֲאלעֶו יוג-לעו
 יִדָעְלּבִ א אל .יִתאָׂשְנ ירַמָאָה לאלא יב

oreo jee 

al trspמש;  ] velןיָלֲע  nsז2 | עֶׁשְרָי | 13 *1 הצרא ()15%5 +5 וצ--) | *  
ex 14 post DW et leg 7an1 14° | בc 5MSS Or 6S JW; QO OF37  _ 

6MS°3 praem UroAagiwv 0¢ EXAtougםיִשָי | ל ₪ | < 6סם)ש 6 וילא | 16 *  | 
prps YQ! |תב || 17  AéyeL. Trsp frt huc 33,31—33+ 34,3 | » 1 c SAESEY 

 18 1 6 11539 684 רַמאָה | :פ1?ריִּכִה |20 1 םיעוש | >1 6 ורוסיו
d[ )Varמ שי | 25 == ' veיִריְּבַא (א5*15 י?) | 23 1 דעומ םשּוי D#48(  (MS 

 ad 20—21)? ||? conjg c 6S c v 26 || 26 * prps םעשר; 31 םיִסיִסְר > | ל 68
 c 'אר 'מב || 27 == )a1 )g | * רשא et ןכדלע טaז | 28 * = וילא 2155 | ל 1
 = תַחְוַצו צ6| תעושו || 2ַפ *1 6 15% 55 טוקשי || ל 1 ₪ ּונְרְסִיי || < קזק5 דקְפי +6
 | רעי (רע | 30 =? )d1)g | * שקעמ | בז 3 1 ₪ 6 0 רָמאָה צ6!!] רַמָא ₪
 | מז הֹלֲא-לָא || * 1 5+ יִתאָשְנִתַה | = מפ דוע-ex ידעלב v 31 et 41 לב (dֹזוספ |

 32 *?16 9 יִתאָטֶח םָא.



34,33—36,3 | 8 

 'ִּתְסַאְמיִּכ | éיהנָמְלׁשְי ְךְמִעַמֲה
 :רָּבד ְתעדִײהמּו ינָאדאלְו רחְבת הַּתַאְיָּכ

 :יל עמׂש םָכָח רֶבָגְו יִל ּורְמאָי בָבָל ישְנַאּ
 :ליְִׂשַהְב אל ויָרָבְּו רָּבְַי תעָדְבִָל באי

 :ןְָאײרׁשְנַאְּב תבְׁשִת-לַע חַצְנזדע בוא 'ןָחְבִ בָא
 ויָרְמַא 'בָרָיְו קופי ּניניִּבי עַשָפ ותאָטַחלַע ףיַפי כ

 ם  ולאְל] :רַמאּיו ּוּהיִלֲא ןעיוי9:
 :לֵאַמ יקי ְתְרַמָא טָּפָשִמְל ָּתְבַשִח תאזהי

 :יתאָטחמ ליעא"המ  ּךלןְַּסי"הַמ רַמאָתיִכ

 ְָמִע ךיעְר"תֶאְו ןילמ ךְביִׁשֲא ינֲא
 ְדמִמ ּוָהְבַנ םיִקָחׁש רּוׁשְו הָאְרּו םִיַמָׁש טֵּבַה5

éול-הׂשעּת-המ ְּךיֵעׁשְפ ּוּבַרו ּוְּב-לעְפְּת- המ ָתאַטָח-םַא*: 

 :חָקי ךְָייהמ וא ילְְּתִת"המ ָתָקְצ"םא
 :'ִךֶתְקִדצ םֶדִןְבְלּו עשר ְּךוָמְכ"ׁשיִאְלי

 :יםיִּבר עורְזִמ ּעְנְׁשִי ּוקיעְזי "םיקושע בורמפ
 :הָליְלְּב תֹוָרֲמִז ןָתֹנ ישע ַּהֹולֲא היַא רֿטָא-אלופ
 :ּונָמְּכִחְי םִיָמְׁשַה ףֹועַמּו ץֶרָא תֹוִמֲהַּבִמ נָפלִמ ו

 :םיִעָר ןוָאְּנ יִנָּפִמ הָנעֶי אָלְו ועצי םֵׁשי*
 :הָנְרּושְי אל יִּבַשְו לֶאועמשי"אל אְוָשדיְּדָא

 :וֶל יללּוחְתּו ונפל יד ּונְרּושַת אָל רַמאָתדיִּכ ףֶאי+
 :דֶאָמ ישפב עֶדי"אָלְ וּפַא ידְקִפ ןיַאיײיִּכ הָּתַעוצ

 5 רש ןילַמ תַעל"יִלְבב ּוהיָּפ"הָצַפִי לבה ביֲאְו
 :רמאיו אּוהילֲא ףסיוי* 6

 :םיִלָמ ַהָלָאָל דועְיִּכ ָךְנַחַאְו ריִעָ ילדתי
 :קָדָצְהןּתֶא יִלַעְפְלּו קותְרמְל יעד אָשָא

prb 8 | 36 * 6 0תָוָאָּת 566 |  prps Dt et ins33 *1 ₪ םֶלַשְי | ?  
 ןוןע 56 60 = .לָבָא םֶלֶא 1? 4 || * 6 גג; פזק5 ? רַהְוי | * 1 ₪6 < 5
 6 'אָּכ | 7 ?a-a ql | = הָּבְרו | Cp 35,21c 6964 יִּתְקַדָצ | 31 יִל | 4 6

post 8 | g = MSתשלש | 6 * 23155* 38 ול | ל 61 ? | 8 טק + 16  - 
 05984 "שע | * 1 םיִעְר צ6| םיִריְּבַּכ; פק צ 9 ּגםו6 צ 12 | זס 3 ּורָמָא ₪

 ונישע || נז = ּונָפְלַאִמ | 13 וג ? תַפָׂש 6 | ּוגְר--? | 14 *1 םוד < ש 37/7 |
 י 1 'וחְתַהְו | 15 **1 6 05 דקפ ןיִא | * 1 < 9 עַשָפְב; 388 8 ₪ 36,ז |

16 ca 20MSS GZ דיָּבְכִי | cp 36, x trsp ante 35,15 et conjg 35,15 c 36,2 || | 
2 6 (€v éuoi, scilicet) ;אוהילאל ins frt יל post Ty. | 



 4 בויא 4-6

 :ךֶמַע תועד םיִמּת .יִלַמ רָקָשְאל םֶנְמֶאיִכי
 - עָשְר הָיחְ"אְל< :'בל כ ריב" סָאְמי אָלְו ריִַּּכ לֵאְָה

 יויָניֵע קיּדַצִמ עֶרְגִײאְלז  :ןתי םִיינִע טָּפָשַמּו
 :ּוהָּבְניַו חַצֶנָל םֶביָשַּו אָּפּכל םיִכָלְמְ"'תֶאְ

 :יִנָעיִלְבַחְּב ןּודְכָלי .םיִקּנּב םיִרּוסַאדסַאְוי
 | :ּורָבנְתָי יִּכ םֶהיִעָשְּפּו םֶלָעָפ םֶהָל דגי

 "ים :ןְוֲאמ ןובּושיריּכ רֶמאיַו רָסּומְל םֶנְזָא לנוס
 \ םָהיִנְשּ" = בוטַּב םֶהיִמָי לכי | ודְבַעַיְו ּועְמְׁשִי-םָאיי
 :תַעָד יִלָבְּב ועוני ורבע יחַלָשְּב "ועָמָשְי אָל"מֲאְו

 :םֶרסֲא יכ עושי אל ףָא משי בלייִפְנַי
 :יםיִׁשֵדקִּב םֶתיַהְו םֵׁשְפַנ רענּב יֹתָמתיי

 :םָכְזא ץַחכּב לֶגָיְו ונְנְעְב יָנָע ץֶלֲחיי
 רֶציפְמויֶּדְתיִקֲה "ףאְוי*

 :ןָשָד אלָמ ךְנֲחְלש תַחנְו יִהיּתְחַּת קצּומראְל בחר
 :וכְמְתְי טַּפְׁשִמּו ןיִד תאְלְמ עָשְרְרידְוי

 ךָטנלא רֶפְפבְרְו 'קּפָשְב ְתיִסְְּפ 'הָמֶחְיִכיי
 :ַחְכ-יִצְמִאִמ לכו רָצְב אָל ףעּוש רעיה

 :םֶּתְחִּפ םיִמַע תולְעְל הָלְיְלַה ףֶאְשִתִלַאְי
 :יִנָעַמ ָּתְרַחְּב הָז-לַע יִּכ ןֶוָאְדלֶא ןפת"לא רָמָשַהְיי

 :*הָרֹומ ּוהָמָכ יִמ ותַכְּב יביִנָשְי לאדה

 :הָלְוע ָתְלעפ רֿמארִמּו פד ויִלָע דפי
 :םיִשְכַא ּוָרְרְש רֶׁשֲא וָלָעְפ אָיְגְשַתְיִכ רכז

 וכ קוסְרִמ טיְּנ שונָא ֹוָבוזֲח םֶרֶאלּכיי
 :רָקֲח"אַלְו ויָנְׁש רַפְסִמ עָדַנ אָלְו איש לאְְָהִי"

 < - 5 ** dl (Var ad בל .. ריבכ) || 5 41 ַחפ ₪1 בָל דַבָּכ 6 6ספ]8 6 סאמי |
 7 *1 וניד 6( 36,155 א וָנָעַמ קָרַצ | * 1 םַאְו | נצ * ca 7oMSS 'בי | 41
 "תש 65 | 12 * 61? | ל ₪6 33,18 | 13 קז[5 ומישי ; 1 4 || 14 * 18/155*%% תּומִּמ |
 5 6 'קּכ | 1516 ל ונ-- | ד6 * ָּתַאְו | "ו? ךַעיִסַה ₪ טפק עט6 תַחָנְו בחר
 e sticho sq || ° prps ִתֹחֵת, ג ְּךֵּתַחַה | :7 * dl (ץaפ) | ? 1 ְּךָכָמְת ₪
 i | 18 * prpsמantea bnw 2( הָמָחְל ג| 6) הָמַחהיִּכ ט6| המְחָּכ; 41 ₪ יכ ₪1
 הָמַמ || * קזפפ 2 קָּפְׂשִמ; 61 ₪6 ב | זמ 1 5 ךעשי: גו 0) ףמיש ₪ ול |

dittogr?) || » 6 duvdorns (NR);צ 20 6זזק | 1 הֶלְוע | 22 51 א יִּנָשַי (ב  
dl (add).ן? 4 | + 26  



30,27—37,12 IOB 110; 

 :ודֲאְל רֶטָמ 'ּוקזי "םִיָמְיִפְמְנ" עַרְנַי יִּכ7
 :"בר םֶרָא ו ילע ּוֿפעֶרי םיִקָחְׁש יולּניררשַא

 :ֹותָּכִס 'תֹואָׁשְּת בע"ייִׂשְרפַמ ןיִבידיםָא ףָאילפ

 :הָמּכ 'םה ישרש "רֹוא וָלְע שרפה
 :ריִּבְכַמְל לָכֲאְָתְי .םיִמע ןיָלָי םֶב"יִּכ

 :יֵעיִנפַמְב יָהיֵלֲע וציו רוָא"הָּסַּכ םִיפּכ-לעי*
 ו 'הלועדלע 'ףֲא 'הָנְקִמ עֵר וילע ריב

 :ֹומּוקמַמ רַּתוַו "יִּבִל דָרָחָי יתאזלתא"י 37

 :אצ ויפִמ הָנַהְו .דלק דִנרְּב עומָׁש ועמי
 ץֶרֲאָה תֹופְנִּכילַע ורואו ּוהָרְׁשִי םִיַמְׁשַה"לְּכ"תַחתצ

 ֹונֹואְג לֹוָקְּב םֶעְרִי ילוקדגאָשיו ויִרְחֶא+
 :ולוק עמה לםָבְקַעַי אֶל

 :עָדנ אלו תל הָשע תֹואלְפְ לוק לֶא םָעְרי'

 :ּוהשעמ השנאה תעדל םוּתָחִי דאי"

 :ןְּׁשִת ָהיֵתנּועְמִו בָרֲאומְב הָּיח אכְתו
 :הָרָק 'םיִרְָממּו .הָפּוס אּוָבְּת ירָחַה"ןמי

 :קָצּומְּב םִיָמ בַחְרְו תרָקַּתְי לֶא-תַמְשָּנַמי
 :וךוא גע ץיֿפָי בע יַחיָרְמִי ייֵרְּב-ףַאי

 'ותלּוְבְחַתְּב ךִּפהְתְמ ייתובְסְמ אּוָהְו יי
  | ? prps pil vel 14 | © prps 'ND; al Tao et anteaםִיָמ םיִּתָטְנ %1* 27

 וקוי 6! םיִ | 28 * 1 ? ולי | * =? םיִביְִר | 29 551 6 3 יִמּו | * אפ
  | 30 *lc 0 (n wén [pro now N®3})ישלפמ | < 16 0 (4600דמד0) (סח הגנב 8 הוש

 6 (ארטימ) ודיִא || ל-ל 1 םיִרֶה יִשאָרְו | בז 1 ו :cibat || 32. *° prps DD ףֵּכ" לע
cf bjומער  nr eis, frtּוהֲעְלקיַו רואָה 61 15 25,29 || ' 1 עֶּבְפִמְב || 33 * =  

temge-6 אנקמ, 15+ אָרְק | < = ₪ 6 | %\056 הֶלְוע 3 לוע 1 הלועלע =  * 
 sfas etus (pr הלוע-לע) neohebr | Cp 37, 1 *° prps אַלַה | ל 8 ובל, 1

 ךֶבל | 21 6 058* עמש | 3 = לֶא | 4 51 6 21155%9 ולוק | ל 2ג155*
 בָּכִעְי 6( 6 || 5 קזןפ \יּפִמ 66 ם | בקעי) | 5 5 גז 36 45; 1 ₪ לֶא ּונָאְרִי |
 6 *1 5% הּור || ** 1 רַטַמּו םָשָג 6 1 תורטמ 'גו | < 1 וע + ּוועֶּמַנ ה
 :ופרע | ל * 1 דָעְּב | b ft dl | 5 1 6 8 שמנָא צו םיִשָנַא | ף * 5?

 ןָמיַת et dl ה ante TN || ? prps 6) םיִוָזֶמְמּו | זס 1 6 256 ןִּתָי | זז *1
 p frtֶרָּכ; 4 דָרָּב | ל 1 ₪6 mW: proiect || 1 6 5 OR נע |
 ב .al ins TYAN ,יins QQID גמו6 טסו קס( ךפהתמ | * א ותָל-, 0

 ויִתל -



 1106 בויא 38,10—37,13

 :יהַצְרֶא לבת ינּפ-לַע ו'םוצִי רֶׁשֲא לֵּכ יםָלֲעַפְל

 :ױהָאצְמי דָסִלימַא יוְָרֲאל"םַאי טְבְׁשְליסֲאי
 :לֵא תֹואְלפָנוְנּוּבְתַהְו דמע ביֲא תאז הָנְזַאַהיי

 :ונְנַע רּוָא עיפוהְו יםָהיֵלֲע ַּתוָלֲא"םוׂשְּב עֶדָתֲה 5
éםיִעְּד םיִמּת תֹואְלִפַמי בעיִׂשְלְפִמלע יִעַדֲתַהי: 

 :םורְּדִמ ץֶרֶא טָקָשַהְּ םיִּמַח ָךיָדְנְּבִררֶשַא יז
 :קצּומ יִאְרִּ םיקְוח םיקֶחשל ומָע ַעיִקְרַתִי*

 :ָשָחייִגּפַס ףרע אל ול רמאָג"המ נידוי
 :עָלְבִי יִּכ שיא רמָאזַא ירְּבַרֲא כ ול"ירַּפְסִיה >=

 םיִקָתְׁשַּב אּוה ריִהְּב רוא ּואָר אלוהַּתַעְוי
 הָתֶאְי יבֲהְז ןֹופְצמ>* :םֵרֲהַמְּתו הָּרבֲע חוו

 ּוהָנאָצְמאָל יִדש5 :דֹוָה יאר ַךולָא-לע

 :הָגעְו אָל הָקֹצ"בְרְו טַּׁשִמּו חדיש
 ס = ובָלַמְכַחלְּכ הָאְרִיאְל םיִׁשנֲא ּוהּוְִי ןָכְל

 :רמאיו יהָרָעָּסַה ונמי בויא-תֶא הָוהְידןעיויו 05

 :תעֶד"יִלְּב ןילַמְב | הָצֲע ְּךיִׁשְחַמוהָז יַמ*
 :יַנעיִֹוְהְו ְלֲאְׁשִאְו ּיִצָלֲח רָבַגְכ אָגירֲאי

 :הָניִב ָתְעַדִי-מא דגה ץֶרָא"ידְסיְּב ָתייָה הָפיִאי
 :וק ָהיֶלֲע הַטָניִמ ֹוֵא עֶדֵת יִכ ָהיֶדמְמ םָשְימי

 :ּהָתָּנפ ןְבֲא הָריִמ וא ּועֵּבְטה ָהיָנָדֲא הָמ"לַעי
 :םיִהלֲא ינְּלּכ ּועיִרָיֹו רֶקְב יִבְכוָּכ דחו -ןֶרְב

 :אצי םֶחָרַמ וחיִנְּב םָי 'םִיתְלְרַּב 'ִךְסַיו ל
 ותְלְתַ לפרעג ושב ןְנֲע יַמּוׂשְּבִ

 :םִיָתָלְדּו ַחיַרְּב םיִׂשָאָ ייקח ויל ירבְׁשֲאו ו
prpsהצְרַא  jeicsז2 < 1 לעָפְל 6 סמ; 6 רשא"לּכמ [56] | 51 ּוהּוצי  

 ֹונֹצְרַּכ | ז3 ** קזקפ הָרֲאַמִלְו; dl םָא dup( et( 1 והָציִרי | ? קצקפ ּוהֲאצֹי |
 14 1 דמע | 15 = 6 וילעפ לא 1? AM; ¥ aliter | 16°1 fit הָאְרְתַה קז עדתה |
 bP prps cfG(éEaidio dé rrwuato rovnpdv['Y MSKen 1539[( םיער | תולפמ םואתּפ:

v 18 rsp frt ante vzr || Ig lc 08 251155 8םעְרַמ םּוהִּת ליִּפַמ 22? |  
 Q || °° prps TI cf® || 21 = ,obscurus" a:0ר Or* ‘JJ— || 20 * prps רֵהָּב
 obscurare (sic etiam in lingua syr) | 22° l 'רַהְ | ל 1 ₪ הָאְרנ | 23 1 6 5 בר
 6 פס 'דצ 'רו 05 חל 6 6ספ)8 םפשמו < הנעי אל | 2416 6 'אַרִי | ס0ס 5,
 : 6-- 806 | ל 56 8 (486 'ִהְנִמְ; 1 6 0 ןִמ | 3 5 16 115% 37 56 רובנכ |
 מ 61 6 68 60155 30 ו | 8 * ט (ףש) ימ0) | °° 1 ft תֶדָלְּב רַכָס | זס * 5

 רֹּכְׂשֲאְו = רכסאו; 1 = רטשֶאְו 6 6060ףצ 66 | * 68 קוח ; קז5פ (?) קח
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38,11—35 2 17 

 :ךְלּג ןוָאְנּב תיִשָי* יאו ףיִמֹת אָלְו יאֹובָת הָפ"דֲע רַמאָויי
 :מקְמ "רחש הָּתְעָּבִי" רֶקְּב יִתָנַצ ףיִמְנִמְהְי יי

 :הָּנַמִמ םִלָׁשְרּורעּבְִו ץֶרָאָה תֹופְנכְּב וחָאָל
 :שּובָל ומְּכ ּובְּצְיִתְיְו םָתֹוח רֶמָחְּכ ְךַפַהְתִתי

 ס :רַבָשִּת הַמְר עורו םֶרּוא םילָשְרִמ עֶנַפויפ
 תלה םּוהת רָקַחבּו םִי"יַכְבניע ָתאָבֲהי6
 :"הֲאְרְּת תֶוְמְלַצ "ירעשו תוָמייִרעְׁש דל לנה יד

 :יּהָלְכ ָתְעַדִי-םַא דגה ץֶרָאיֵבֲחַרידֲע ָתְנַנּבְתַה 5

 :ֹוְמֹוקְמ הָזיִא ְךׁשֹחֹו רֹוִאָכְׁשי ךרָדַה זיא
 :ְֹתיֵּב תֹוביִתְנ ןיבְת יָכָו וּובְניִלָא יונָחָקִת כי
 :םיִּבַר ְךיָמָי רּפְסִמּו כת זָאיּכ ָתְעַָייי

 :הֶאְרִת ךֶרְּב תֹרצֹוִאְו גְלָׁש תֹורָצִאדלָא ָתאָבַה =
 :הָמֲחְלַמּו ברק םְל רַצ"תָעְל יְִּכַׂשִח רֶׁשֲא*

 ראי טי פי :ירֹוא קֶלֲתי ירדה היא
 :תולק זיזחל ךְרֶדְו הָלְעְּת ףטשל גְלְפדיִמ

 .ָּב םֶדָאדאָל רָּבְִמ שיָאדאל ץרא-לע ריִטָמַהְל
 :אָׁשְד אָצַמ ַחיִמְצַהְלּ הָאׂשִמּו הָאש עיִּבָשַהְל
 :לָמיִלְגֶ דילוהדימ וא בָא רַטֶמְלְַשיַה

 :ודְלִי יִמ םִיִמָש רַפְכְּו חרקה אָצַי יִמ ןֶטְּבמפ

 בלתי םּוהָת יֵנְפּו ּואָּבְַתי םִימ ןֶבְֲבִי
 ְַּת ליִסְּכ 'תֹוָכְׁשְמֹוא הָמיִּכ 'תונרעמ רֶׁשְקְתַה יי

 :יסֲחְנַת ָהיִנְּב"לַע יׁשֲֹעְו וּתַעְּב תֹורְומ איצתַה*
 :ץֶרֶאְב ֹורָמְׁשִמ םיִׂשָּת-בִא םִימׁש תיקח ָּתְעַדיַה 3
 ְָּפַכְּת םִימ"תעֶפְׁשְו לש בעל םיִרְתַה +

 :ּנּגִה דל ּוְרְמאַיְו .וכליו םיקרּב הלָשְתֶה5
 rr * dl (m cs), al dl Aon אלו | 1 הכב cf) 6 ג 06001) |]
 = 1 'אָּג תפשי וו תיִּבְשִי (אג ₪ 6) || ז2 *+ 6 יִתיִוַצ ִּמַמַה | ** 0 'ַשה ָּתְעדְי
 ן 6% ש [הָּתעּדו | 13 516 48 pO (Y suspens); prps DQ ) || 14 | ftַצתו

 vel pan}; al 1 At et postea WiQ7 iho || 15 cf 13 | 17°lftc 6 ירעש| |
ante 21 |6* ףִאְרִי | 18 *1? לע = לֶא | * 1 6 6 (ח60ף) הָמַכ ; פק 16--18  > 

 19 41 ? ה | 20 *] 'חְּנַת | * 1:ןיְבִת = ּונָאיִבְת | 22 קצק יִרְצְואְו | 24 * 6 6
jva8a?םיִרָק || 7 | הּיֵצָמ  psזp d5 ה | *16 6 (חשאומ) רזטיק || < 68 ץֶפָי |  
3r ° prps | (הֶאְמֲח cfּואָמַחְתִי  (Var?) | 30 ° invers ?; pr INבnn) al 

 תודנעמ || * 6ח- יז. 1 תורסמ ? | 32 * 6-99 | * 1 ? םַחָנִת | 33 1 'דִיַה |
lc 6 (Urakovderai cov) YN.34  

var 



 - 8 בויא 38,36- 8

 :הָניִב יינְִׂשִל ןֵתָניִמ וא .הָמְכָח יתֹוִחָמַּב תָשְיִמי
 :ביְִּׁשִי יִמ םִיַמָׁש לְבֵנְו הַמְכָחְב םיִמָתְׁש רַפסיריִמה

 ּקָבְְי םיִבָגְרּו קָצומל רֶפָע תֶקצְב*
 | זאָלמְּת םיִריִפְּכ תָיַחָו ףרָמ איֵבָלְל ריִצְתַה

 :בָרָא-ומְל 'הָּכְּפב ּוֵבְׁשִי 'תֹונּועְמב ּותְׂשיריְכי
 :לֶכָאהיִלְבל ועָתַי .ועָושְי לאלא ןָדָלְי"יֵּכ ודי ברל ןיִכְי ימי
 :רֶמָשַת תוָלְיַא ללח עַלָסִיִלַעְי תֶדָל 'תַע יִתְעְדְיַהי 9

 :הָנָּתְרִל תע ָּתְעַיְו הָנאָלַמִּת םיָחָרי רֹוּפְסַּת*
 :הָנֲחַלְׁשִת םָהֹיֵלְבָה .הָנְַלפְּת ןֵהיֵרְלִי הָנְעַרְכִת

 :'ומָל ובָשְאלְ ּואָצַי  רָבַב ֵּבְרַו םֶהיֵגְב יֹומְלְַּ
 :ַחָּתַפ יִמ דורָע תֹוָרְסְמּו יִשְפָח אָרְּפ חֶלָשימי

 :הָחלמ ויָתֹונְּכְׁשִמּו ּותיִב הָבְרִע יִּתְמְשְרָשַא
 :עָמְשְי אל שגונ תואָשְּת הירק ןומֲהל קַחְׂשי

 :שורדו קורָודלְּכ רַחַאְו ּוהֲעְרִמ םיִרָח רּתְי
 :ְָסּובַא-לע ןיליײםא ּךָרָבֶע םיַר הָבאָיַה

 :ףיִרחֶא 'םיִקְמִע דָנׂשִיײסִא "ֹוָתבִע םֶכָתְּב םיִריירֶׁשְקְתַה יי
 ְעיֵגְי ויִלַא בֹועַתְו ּוָחֹּכ בֶר"יִּכ ּוָב"חַטְבִתָהיי
 :ףְלָאָי ָָנְרִנְו דער יבוׁשְייִכ וב ןיִמֲאַתַה *

 :הָצגְו 'הָריִפֲח הרְבָאדַא 'הָסָגֲעַג 'םננְר"ףנּכ יי
 :םמַחִּת רֶפְעְדלַעְו ָהיִצּב ץֶרָאָל וְעֵת

 :ָהָשּודְת הָרׁׂשַה תָיַחְו ָהָרזְּת גְר"יּכ חּכְׁשתַי
 :דַחָפיִלּב ּהָעיִגְי קירָל ּהָכ"ֹאְָל ָהיִנְּב 'חישקה '"

 :הֶגיִּבַּב ָּל קלָח"אַלְו הָמְכָח ּהּלֶא ּהָשַהיִכי
 :וָבְכְרְלּו טופל קחָשְּת 'איָרְמַּת 'םורָמִּב 'תעָכ *

36° inc || » inc; prps N92 ?) || 37 prps Wרפי? ;:ר | 38 1? formam a 
 ! | C391עי : | 411 frקצב | 4ס *16 6 םֶתונועמְב | * 18+ ףֶבֶּסַב

 | תדל תע | 21? ְּתְדעיְו  | » ? dl (dittogr), nisi praefers NJNN pr'דיה +
  4ּולְמְנִי  ners; zs" jn | 4 512םהילבח  etג1 ןהידלי ;)( ?41 3
Jes 18,5 | °° <6%8(8 || 8 1 6 084 רּותְי | זס == 1 תֹבֵע ֹוקְנֲעְּב cf 63; קָנע = 
collum cf aram NPJY || 5 [6 6 (ךיִמְלִּת) (60ט 0600\00) םיִמָלְּת 60 6 8 

  et postea ]}Q) (acc loci) velבוָשָי; 0 ביִשָי | ל 1 ךַעְרוו 6 8 1* 12 | +* 6

 | הָנְרג צו 'רנל | דב *1 םינעי 6 ד 43 | ל 1 ₪ הֶסְלְקִנ | < 1 ₪ הָרְינְסִח
 םֶחּנַמ | 16 * 1 6 22155*= 'קָּת | ל | אלכ || 18 *1 תֶעְּכ | * ! םירמ אב 1 14
inns | > 6ח. פ.; 1 ₪+ רָהַמִתא צ 13—18 >6°(<), add. 



2, 3 IOB 1109 | | 

 :הָמער ֹוראְנצ ׁשיִּבְלַתַה הָרּובְּג סוסְל ןּתִתַהיפ
 :*הָמיִא וךחנ* דה הָּבְראַּכ ּונָשיִעְרַתֶהי

 :קשָגתארְקל אַ 'ְְִּב שיִשְיְ קָמעְב חיי
 :בָרָחיִגְּפִמ בּושָידאָלְו תֶחָי אָלְו דִַּּפְל קָחָשי>

 :ןודיִכְו תיִנֲח בֵהָל יהָּפָשַא הָנְרִת ויל
 :רָפוש 'לוק-יּכ' ימאי אלְו ץֶרָא"אָּמנְי זָנְרו שרב

 םיִרָׂש םעֶר הָמָחְלִמ םיִרָי קוחְרְמּו חֶאָה רָמאיורֶפש יד5
 :הָעּורְתּו |  :ןַמיֵתְל ופְְּכ שרֶפִו ץֶנרֶבַאִ ךְתְניִִּמַה

 :'רק םיִרָי יפו ירָשָב ּהיִּבְגִי ךיפדלַע-םָאז
 :הָדּוצְמּו עַלָס-ןָש-לע ןֶנלְתִיו ךכָשי עלי

 :ּוטיּבַי ויניע קוחְרְמְל לָבָא-רפָח םָׁשֲמ
 פ אוק םָש םיִלָלֲח רָשאבּו םֶדיועְלעְי וָחֹרְּפֲאְ
 :רַמאיַו בויאדתֶא הָוהְי ןעיו * 0

 ס  והָגנעַי ולא חיִכומ רוס יִּהשדםע ברה
 :רַמאיַו הָוהְיתֶא בויא ןעיו

 :יָפומל יִּתְמַׂש :i ךָביִׁשֲא הָמ כ תלה ןה

 :רמאיו הלעֶס ונָמ בויִא-תֶא הותירו

 :ינעידוהו לאש וצל ירָבנְכ אנא
 :קָּדִַּת ןעֶמְל יֵנֵעיִׁשְרַּת יִטְּפָשַמ רֶפְּת ףַאַה*י

 :םעְרְת ּוהָמָּכ לוקְבּו ּךָכולָאְּכ עּורָזםָאְו
 :שָבֶלִּת רֶדָהְו דֹוֲהָו ּהָבְגְ ןואְנ אנְ"הדעיי

 :'ּגהָיִּפָשַהְו הָאָּנְלְכ 'הֶאְרּו ְּךָפַא 'תוָרְבע ץַפָהיי
 :יםָּתְחּת םיִעָשְר "ְךדֶהְו 'ּוהַעיִנָכַה "הָאְּג-לָכ יהֶאְרי

 :ןּוִמַטּב ׁשֹובֲח םֶהיִנְּפ דַחָי רָפַעַּב םֶנמָטיי
TT Iw 

Ig drar ypagopuevov; 1 fit 3מהy | 20 *° prps המיֵא הָרֲחַנ sed l prb 4 | 

2x°1c 6$0 rin! | ? conjgc Gc NY: 22 lc 3MSS 3 ְתָחַפ (cf 6 Baoudei 
  alןיִמיי (( 5 ליִאָמְׂשִ אלו  | 24 * prps[תחפ ג הָחָפְ || 23 -* 1 ? 'שאה ןרֶּת

  || 27 ** dl (gloss ex Jer 49,16) | Pal (dittogr) | = conjgענַפיסן|יו לוקְּב

  || 30 1עלסדןש-לע  cו | 28 = dl (Var ad YbD"jW) et conjg irnףיפ 6
AES ועלעלי | 6כ 40, צ ז >\15* 9* 08*6) 64 41 | 5 | הָנָשֶא ; cig 40,2—5 c 
  | 8—I4 trsp postצץ 6 = 381 6.61 | צ 7 = 383 6 61 | * 1 רבְגְכ | 42,2506
 [ ? 6 8/155*5 6 | 12 *<6 6 61זז * 8 'ִע || * >6 6 61 66[ 12) || * 61 ו || 40/2

 | ל ] ּהבָּג צו דָו 6 6 || * 15%155* 84 'כה] || < 1 ₪4 ףךדָהְו (ג ךכד), קזק ףדַהו
° 6 rapaxpfiua = Al ? vel = DNN®D ?, prps DAַמִת vel .ֶּךיִּתְחַּת 



 זונס בויא :'! 3

 :ףניִמְי ךְל עשות-יכ ָךְוא יִנאדנְויי
 :לכאי רֶקְּבּכ ריִצָח ְַּמִע יִתיִׁשְע-רֶׁשֲא תֹומַהְב אָנ"הּגִהפ

 :וְנֶטָב יִריִרָשּב ונּואְו ויָנְתָמְב וכ אָגהַּגַהי
 :"וגרשי ודחפ" יִדיִּג וָרָא-ֹומְכ ּובְנְז פתיל
 :לֶזְרּב ליִטְמְּכ ויָמְרג הֶׁשֲחְ יקיִפַא ויִמְצְע 5

 :=ְּבְרַח יש ושעה לאדיכְרּב תיִׁשאָר אּוֲה יפ
 :יםׁש-'וקחׂשִי הָרָׁשַה תיַח-לְכְו ולא םיִרָה ."לּוָבדיִּי

 :הָצְבּו הָנְק רֶתְסְּב בָּבְשי םיִלֶאְצְ-תַחַתִיי
 :לֵחְנייֵבְרע ּוהָבְס רללצ :םילָאצ ּוהְּבְחִי>

 :ףהיִּפלֲאןּדרַחיִנְיּכו תַטְבִ ֹופֲחַיאָלרָהְנ יקשעיןה 3
 :'ףָאדיבָקְנְ םיִשְקּומֿב ּונָחָּקִי ריביֵעְב
 :ונׂשְל ht לָבָחְב הָבִחְּב ופיל ו

 :תֹוּכַר הלא רני םינוגח דיל הָּבְריֲה>ז

 :םָלוע דֶבֲעָל ּונָחְקִּת מע תיָרְּב תָרְכיַה=*
 רג PAT רֹוַַּּכ ה

 :ושאר ימי לצלב ורוע יתוּבָשְב אלת:

 :ףקות-לא הָמַָלֿמ רֶכְז כ יל
 :יִלָטְ "ויִאְרמְילֶא 'םֶגַה הָבָזְכַנ 'ותְלִחְתְַהי 1

 :בציִתי "יִנָּפְל אוה יִמּו וגְריעְי יִּכ ירֶזְכַא-אָלי
 :יאּוהדיֶלי םִָמַָהלְּ תַחַּת יםלְׁשַאו ייֵנַמיִּדְקַה יֵמ

r5 *°>6 etdl | 17%! רש ויד-- | פ *16 6 ח6חסוףט6שסי (י)ושעה || ל | שגי 
 ( | 20 5% 2 |? prps 2) 212) || © prps @) WW || § prps 2ץ] שנ | "1 וָרְבַח

pnw | ° cig frtc v21|| 22 °° prps (?) םיִצּוצֲעָנ ךְו | 23 * prps קשי גג 6) עקשי 
 |  61(קזק5 ויּנָשּב) *  || = trsp ante 24 et ins postea 'h || 24עפ | < 1ראי 66|
P16 3p | >1 פא | 25 5 מפ ₪ ףא (cf24 AN), vel 1 ‘nT (sic MSXe= 357) | 

5 == 6 (cf linguam samarit), prps (?) WN || © prps וָנָשְל | 260 kpikov | 
  cfםיָנֲעָיַּכ =  | 9 6+ dorep grpoueiovוּבְת | ¢ 8MSS* mn(יִּפִּב  8 Hierל
Thr 4,3; 3+ יֵמיֵל; גמ ft הָנֹויַּכ | 30 1 םיִרֲחס cf Je 238 | * 6 יַנְּב | 316 

 ד ףת-;  0 6 6% | <0 DT | Cp ar, 1° (ft) MS 360ל | צ6זש\ח  <
4MSSKes ‘A | * 41 n (dittogr)| © £8 b | 3 prps INqb | SEW] 
2 == dub; ווּנְרְרועי;ס ונרועוeקזקפ רכזי אל, 1 ?) רו ְךָאָלַמ | *16 א ונְריִעי ץ 
  1וינ-- 3 3 ] ומ-- | ל 6 םֶלשיו  | 1 frt c 27MSS 5ינריעי 6185

 דָחֶא אל. ! veאּוה אל
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 ורע ןיִחְו יתורּובָג-'רבְדּו ריַָּב יׁשיָרֲחָאדיאל
 :אֹוְבְי יִמ ֹונָסַר לָפְכְּב ָּשּובל יִנָּפ הָלְג"יִמ

 :הָמיֵא ויּגָש תֹוביִבְס חֶּתַפ יִמ ויִנּפ יִתְלַ
 :לרצ םֶתוח רּוגְס" םיֶּנָגִמ יקיפא "הֶוָאְגז

 :םֶהיִניִב אָבְיְדאָל ַחּורְו ּושּגְי דָחֶאְּב דָחֶא*
 :ּודָרַּפְתִי אלו ּודבַלְתַ וקָּבְִ היִחֲאְּב-שיִא

 :רַחְׁשיֲֵּעְפַעְּ ויָניֵעְו רֹוָא לֶהֶּת ויָתְשימַעו

 :ּוטלמְתַו שא יֵדְחיּכ וכלה םיֶדיִפל ופי
 :ןְמְנַאְו ַחּופָנ דרּכ ןָשָע אָצָי ויריחְּנִמי

 :אֵצִי ויִּפַמ בהְלְו טַהַלִּת םיִלָחָג ושְפְ
 :"הָבָאְד 'ץּוֶת ויֶגפְל זֶע ןילָי וראוצְבי

 טומל ויל קוצי יּקָבְד וֵָׂשְב למי
 :תיִּתְחַּת חַלְֲּכ יקּוציְו ןְבָאומְּכי קּוצָי ובל

 :יּואַׁשַחְתִי 'םיִרְבְׁשמ 'םיִלֶא ורוני יותְׂשַמד

 :'הָיְרְשְו 'עָסַמ תיִגֲח םּוקָת יִלְּב בֶרָח "והגישמי*
 :הָׁשּוחְנ ןֹוֵבָקִר ץעל ורב ןֵבָתְל בָשְחִייי

 :עֶלָקיִגְבַא ןָלּובְּפִהָנ שקל תֶׁשקב ּונֲתיִרְבאְלי
 :ןודיִּכ שערְל קחָשְיְו חָתֹות יּובְׁשֲחָנ ישי

 :טיִמ-ייִלֲע ץּורָח דָּפְרִי ׂשֶרָח יֵדְּּדח ריִתָחַּת**
 :הָחָקְרִּמַּכ םיִׂשָי םי הָלּוצְמ ריִסַּכ ַתיִּתְרַי

 :*הָביִׂשְל םֹוָהְּת ֹבׁשְחי יביִתָנ יואי יױיִרֲחַא
 :*תחִלְבל ושעה יולָשמ רֶפְטלַע ןיִא5

prpsוידע | 4  prpsׁשּדַחְ | =  |PSiv4 cum 41,1—3 conjg, 1 fitול |  a QOe 

cf | 5 lcןוה, דֹוה  alליַחְו;  sed cf WריnN || ° prps ihָ7 | גִּבוּר; prpsרבא  

 6 (0ש 006 זנירס | 6 8 ויפ | 7 = 1 6גע הג | ** 1 6 6 רצ םֶתוח ורנס | 81
 חוו || + 0 >5*215% 5+ 6%8), 0(61בצ) | דס 1 ּותָש -- || זז 59 וטהלי | ז2 1 6 8% םֶנאְו
 (] 8ווטסשצ) | 13 16 6 155 'ָגָּכ | 14 *1 6 11158 9 ץּורְּת | ל 16 6 ((חש\6ו0)

(gl) | > dl (Var) |6 וקַבְד | << >8(6%) 61 || 16 *-* 41  "leןודבא | 15 * שמ |  
cf °; 1Dאלי az2( םיִלְג  vel nN) || > prpsתאשמ )= ותֶאָשמ I 11MSSK=17 *  

 vel DN duces || © prps םי יִרְּבְׁשִמ vel םיִרָּבְׁשִמ; ] ₪ םיִרַּבָג ויָנָשָמ | 8
 INN. | 18° 1 c MSE ro 68 שת |? ;dub 8 אשי | 1 הָידָשְו |

et posteaתה  prpsכז *16 6 הָנְקכ | * 1 ול בָשָחַנ | 22 *  | (j dittogr)בקר  
 . 602 | ל-ל incert; frt crrp || 23 | fit םישי | 24 * 6 תיְר-- | ל סזק5 (6)
 רואי | < קזפ5 וביתנ | %1 856 8 בָשֶחִי | < 6 הָיִבְשְל © frt הָליִבְׁשל 8 הָׁשָּביל;

 prps )?( 1ּתְבָשָל | 25 * 1 6 6 ולָשְמ | ל-ל 1 תַח לעֶבל.



 2 בויא 41 ,7

 פ  :ץחָשהינְּבדלָּכילע ףְלָמ אוה :"הֶאְרִ ַהָבָנ"לְּכייתָא
 :רמאיַו הֶוהְידתֶא בוא ןעיויי ל
 :"הַמָזִמ ּךמִמ רֶעְבאָלְו לָבּות לָבְיִּ 'ִּתְעַדָי 2

 יֵנָמֿ תואָלְפנןיבֶא אֵלְ יָה ןְָל 'תעֶד7יל ,* הצע םיִלָעַמ הו מ"
 :עֶדֲא אָלְו :יַנֲעיִֹוהְרְךלָאְׁשֶא רָב יֵכֹנֲאְו אָנ"עַמְׁשי

 ְְתֶאָר יגיִע הָּתַעְו ּףיִתְעַמׁש ןְזָא-עמׁשל
 ספ | רָפֶאְו רֶפָעְלַע ייִּתְמָחְנְו סַאְמָאי ןּ"לַעי
 הוהְי רָמאיַו בויָאדלָא הָלֲאָה םיִרְבְּדַה"תֶא הָוהְי רֶּבִּד רַחַא יהי

 יא םָּתְרַּבְד אל יפ יער יִנָשְבּו ְךְב יִּפַא הָרָח ינָמיִּתַה זַפיֵלֲא-לֶא
 םיִליִא הָעְבָשְו םיִרָפדהַעְבְש םכְלּוחְק הָמַעְוי :בּויָא יִדְבַעָּכ הָנוכְנ
 לָלָּפְתִי יִּרְבַע בויִאְו םֶכְדַעַּב הלוע םֵתיֵלעַהְו בויא יִדְבעלֶא ובל
 םַּתְרַּבִד אֶל יּכ הָלְבִנ ג םֶכָמע תוָשַע תל אָשֶא ויָנָּפיםָא יִּכ םכילע
 רַפצ יחּושה רְלְבּו יִנָמיִּתַה זַפיִלֶא וכלי :בויא יִדְבַעְּ הָנוכְ ולא
 :בפֲא ינפ-תֶא הָוהְי אָׂשִו הוה םָהילֲא רב רשֲאכ וש יִתְמַעּגַה

 -לֶכָ ןותאהלכו הארב rk אבו הנשל באל רָשַאלָּ
 לע ותא ּומֲחני ול דניו ֹותיִבְּב חל ומָעיּולָכאיַו םיִנָפְל ויִעְד
 ׁשיִאְו תַחַא הָמיִׂשָק שיא .ךל-ונתַי ויִלָע הָוהְי איִבַהְרֶשַא הָעְרה 2
 ול-יִהְיַו ותָשאַרַמ בויִא תיִרָחֶאדתֶא רב הָוהיַוי* :דָחֶא בָהָז םֶזנ

 ףֶלֲאו רֶקְּב דמצ-הלֲאַ םילמ םיִפְלַא תֶשָשְו ןאצ ףֶלֶא רֶׁשֲ הָעְּבְרִא
 תַחַאָה"םַׁש אָרְקיו + :תוָנַב שוֶלָשו םיִנָב הנעבש ולְיַהְיַו :תונותא
 יאַצְמִנ אלן :ךּוּפַה ןרק תיִשיִלְשה סו העיִצְק תיִנָשַה םשו הָמיִמִי
 ךּותַּב הָלחְנ 'םֶהיִבַא 'םָהְל ןתיו ץֶרָאָה"לֶכְב בויא תונְבָּכ תוָּפָי םיִשָנ
 -תֶא יאר הָנָש יםיִעָּבְרַאְו הֶאָמ תאזדירְחָא בויא יחי :'םהיַחַא
 :'םיִמָי עבָשּו ןקז בויִא תַמָיַויז :תורד הָעְּבְרַא ייִנְב יִנְּבתֶאְו ויִנְב
 26 1 ותא | *1אְרִיַי | *16 656? ץרש | סכ 42 צ צ 41 | 2516 0 \יִּתְעַדָי

 א תעדי | * 16 6 הָמּואַמ | 3 55 806 6א 38,2 | " ins c MSKen 0° 6S םיִלָמְּב |
et lc 6 (€rdxknv) DON (S sz/edo) et ins la,צ 4 806 || 6 ** 6סםְנָש 6 רפעדלע  

 m cs, bn |71 יֵלע | 8 * 61 םא (ג1ו 155 | יכ) | ל 1 ילע | ₪ 1 6 ב16 0155 9
 'צו | זס * א תיִבש, 0 תּו-- || "1 ויעַר | zr :מ5 6 115% 6 6 ותשיו 66 61 6 6 םחל
 ותיבב (בב >21185%9) | 13 fit forma mixta ex JW (=2><7) et הָעְבִׁש

 ™14 1 ft pin) | 15 * 1c 2MSSF |((sic 11MSS) 680 ּןאָצ-- | ?"* 5 ןהל,
rdvra Er] €ZnGeEY66 205068 ד6 06  G70היבא, 35 ןהיחא | 16° j 5MSS 

a4.240 (6%55 248) | * א ארי || < ג5 ? םֶחיִנְבַו | 17 6 +  



AH 

 הימי ריש
CANTICUM CANTICORUM. 

 :הָמלָשָל רָשַא םיִריִשַה רישי 1

 :ןוִמ ףיָדד םיבוטדיכ  'ּוהיפ תווקישֶּנמ *יִנְקֶשְיְ
 :ךּוְבַהַא תומָלַע כל ּךִמְש "קרות ןָמָש 'םיבוט ְּךיגְמָׁש תיִרלי
 יריִרְדִח למה "יִנָיִבָה הָצּוָרְנ 'ךירחא יִנָבָשְמ

 :יִדּובַהַא םיִרָשיִמ ןַײמ יָד 'הָריִכְזנ ְּךְּב הָחְמְָשְִו הָליְִ
 םֶלָשּוִי תוְָּב הָיאָנְו יִנַָא הָרוחַש

 :הָמְלָש תוָעיִריִכ רֶדְק ילָהֶאְּ
 שמשה יִנְתַפְוְשש  תֶרחְרִחש נאש יִנָאְרִתִלא

 ִלָׁש יָמְרַּי םיִמְרְּכַה-תֶא הָרֵטְנ יִנָמְש יִּבורֲחנ יֵמֲא יְִּ
 :יִּתְרָמָנ אל

 םִָרָהצִּב ץיִּגְרַה הָביֵא יהַעְרְת הָכיִא' יֵׁשְפַנ הָבֲהָאַׁש יל הָדיְּגַהז
 פס | יִּךיִרַבַח יִרְדִע לע "הָיְטְעְּכ הָיְהֶא הַמְלש

 םיִשָנַּ הָפיַה דל יִעְדַת אל"

 פ :יםיערָה תֹונְׁשִ לי ּךייניתֶא לעְּו ןאפה בקע לע
 :יִתְיעַר יָת .הערפ יִבְכרְּב יִתְסְסֶל
 :םיִזּורַחַּב ּךֶראָוצ םירותּב ְךֵָחְל ּוָואָנּיפ
 :ףֶסְּכַה תוָרְקְנ םָע ו בָהָז יָרֹוּתיי

 :וחיר ןַתָנ יִּדְרִג .וּבְסְמְּב מהשיר
 :ןיִלי ירש ןיּב יל יָדודורָמַה רורצ

 סק 1,156 4 || 2 *ו יִנקַשנ | * 1 ךיּפ | 3 ** ה 6 1, 60 דלָּכִמ ףיִנָמש ַחיִרְ
 םיִמָשְּב 6( 4,זס | ל 861 קְרּומ , 6 6%%ש06צ, 9 6/9 ; ע6| 1 קּורמִּת | 4 * 69+
 יָנְַׁש ַחיִרְל | *וe8 יִנֲאיִבַה | * sing etiam 6 || * prps ,חַדרף  1c ֶרּשִנ |

add; cf mtr | § 1 DbW (DoW?) | 6 ™ add, cfmtr | 7 *%m cs al | = 
b Ley vel c SEY mybp || 8 = add, cf mtr || g sic Occ, Or nop); 

 קצק יַתֹכּוְל | :2 1 זז ודרנ.
Biblia. 72 



 4 םירישה ריש 1-3

 פיג ןיע יִמְרְכּב יל יִדורפָּפַה לכְׁשָאיצ
 :םינוי ךיגיע יהָפַי ְךּנִהי יִתָָעַר הָפָי ףּגַהי

 :יהָנְנעַר ּונָׂשְרע"ְףַא יםיִעָנ ףָא ידוד הפי ףָּנַהי
 :םיִתורָּב 'ּונָטיִחָר םיִזְרַא יּוניִּתַּב תורקיל

 :םיִקְמַעָה תַנשוְש ןורָשַה תֶלֶצַבְח יִנַאי ל
 :תֹונְּבַה ןיִּב יִתְנעַר ןִּכ .םיחוחה ןיּב הנשי

 םיִנָבַה ןיּב יד ןִּכ רעיה יצָעב חּופַתְּב
 :יִּכְחָל קותָמ ֹויָרִפּו יִּתְבַשְיְו יִתְְּמִח ּלַצְּב
 :הָבֲהֲא ילָע וֶלְגִדְו ןילה תיּבלֶא יִנָאיִבַהי
 יםיִחּּפַּתּב יָנּודּפַר 'תושישָאּב "ינּוכְמס5
 :ייִנֲא הָבֲהֲא תלוחדיכי
 | :ינָקְּבַחְת ֹוניִמיִו ישאר תַחְּת ולאמָש
 - הָדָשַה תֹולְיְַּב ֹוא תֹואָבְצְּב .םַלשּוְרְי תֹונְּב םֶכְתֶא יִּתְעַבְׁשִהזי

 פ | :ץּפְחָּתַׁש רע יהָבֲהַאֲה"תֶא ָרְרְשְּת"םֶאְוּוריִעְת"םִא
 אֵּב הָזִהַגִה ידה לוקי

 :תֹועָבְנַה-לע ץֶפקְמ | םיִרָהָה"לַע גלַדמ
 יםיִלָיאָה רֶפָעְל וֶא יִבָצַל ידוד הָמּוד

 ּונְלְתְּכ רחא 'ּדָמוע הֶזהַּנַה
 :םיִּכרֲחַה"ִמ 'ץיצמ  תונלחָהןמ 'ִיִּנָשַמ

 :ְֶּליִכְלּו ייִתְפִי ."יתיער ל יִמּוק "יל רמָאְו יוד הָנְקי
 :'ּונָצְראְּב :ול 'ּךלָה ףֶלֶח םֶשּגַה רבע יותְסַה הָגַהיֶכיי
 עֶמְׁשִנ רוִּתַה לוָקְו יִעֶּגַה ריַמְנַה תע"  ץֶרֶאְב ּואְרִנ םיִנָנַהיי
 ַתיָר ּונְתְנ ירָרְמְסוםיִנְפְנַהְו ָהיִנַפ הָמְנֲח הָנאְּתַהי

 הס קילו יִתְפְנ יתְיְעַר 'יִכָל יִמּוק
 15 ~° ?m cs dl? | 16 °° m cs dl || * 6 000006 4 2/7 8 אפיצר |

C2,זְל 51 6 8 ונתיִּב | * 8 6 םסתפ 1155 ונטיחר , 1 6 0 ּוניֵטיִהָר |  
 3 155 יתדמָח | 4.1 וילע | 5 *1 יִנָכִמְס | * 56 1, 6 תושישאָּב | * ויִנֵדְּפְר |

m cs fit lתו 65 5,8 | ט 7  add, cf3 ] םיחופתַּב || =  
 הדשה תוליאב תונָּב םכתא יתעבשה
 ץפחתש דע הבהאה תא וריעת םא

g*=dl,cfv 7 | ° sic Occ, Or THY, >62 || © prps7 : קזפ 6 9 הָבְהַא |  
+6 * | Jh°¥+ִת | extra mtr (vel dl?)ס ** rחינשַא || % קזק ץיצָא |  
 יִתָנְוי | :: * 0 יָתַּסַה (קזס ותשה) | ל 1: 155 ךלהו || 12 ** ת 6 1 |

 ל זמ 65 61 | 13 * ג 65 61? || * 16 0 ל | 5 6-יִתָנּוי
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2,14—3,10 CANTICUM CANTICORUM IIIS. 

 הָנְרְדַּמַה רָתַסְּב עלָפַה יְֵנַחְּב יתנו

 ךוקיתֶא יֵנְיִמׁשַה ואְרמתֶא יניֵאְרַ
 פ :הָנאָנ 'ךיאְרַמּו :בָרָע ךלוק"יכ

 םיִּנַטְק םיִלָעַש םיִלָעָש ּונָלזֲחֲאיפ
 :רַדָמְס ּוניִמְרכ םיִמְר םיִלָּבַחִמ

 :םיִנׁשּוְׁשּב הערה ול יִנָאְו ל יִדוד6

 םיִלְלְַה סנו ה תש רע
 "צל ידוד  ףְליהַמְּה בס"
 :ריִתאָצַמ אָלְו] | 5  רֶתָב יִרָהְלַע םיִליִאָה רֶפְַל ו
 ויִּתְשְקְּב .יִשְפַנ הָבָהֶאְש תֶא יִתְשְקְּב תוליִלּב יִבְּכָשִמלַעְי 4

 תובחְרְבו םיקְוָשּב ריִעְב הָבִּּסֲאְו אנ הָמּוקֲא*
 :יִתאָצְמ אלו ויָתָשְִּב יִשָפַנ הָבַהֶאְש תֶא השקבַא
 :םַתיִאְר יִשְפנ הְבַהֶאָש תא ריִעְּב םיִבְבְּפַה םיִרָמשַה יִנּואַצְמּי
 יִשָפנ הָבֲהֲאְׁש תֵא יִתאָּצַמַׁש דע םֶּתַמ יִּתְרַבְעַׁש טַעְמּב

 יּוֹנפְרַא אָלְו י ויִּתְזִחַא
 :ליתרוה רֶדָחלֶאְ יִמִ תיל תאשר

 5 זץ רע הּבהאָהתֶא עתירת" םָא
 ןְׁשֲע 'תֹורְמיִתַּכ רָּבְדַּמַהדןִמ הָלֹע יתאז יִמיפ

 :לַכֹור-תָקְבַא לַּכִמ הָנּובְל רמ תֶרָטְקְמ
 :לֵאָרְׂשִייֵרּבִנִמ ּהָל ביִבְס םיִרּבִג םישש יהֶמְלָשְלש ' ּותָטִמ הָּגַהְיז
 הָמָחַלַמ ידָמְלִמ | בֶרָח יֵזֲחַא םֶלָב
 ס :תוליִלְּב דַחָּפִמ וכְרָידלע י וברח שיא

 :ןונְבלַה יִצֲעִמ המלט מַה ול הׂשֲע ןויְּפַא
 בֶהָז וָתְדיִפְר ףסָכ הָשָע ויִדּומַעי

 :יִסֶלָשוְְו תֹונְּבִמ" יהָבֲהֶא ףּוצְר וכות ןמָנְרא ובְכְִמ
  Q mitרמו;  | ? 1c Kיִניִעיִמְשַה , /גז9 6טג יִנְעָמַשַה 155 1 * 14

MSS ָךָארמו | דד * 16 699 וטְנְו | ל-ל ₪ 1 יבצל .ךל המדו | ידוד בס ₪ 8,14 | 
  3, 1 75 3606 cf mtr et 602 | 2 6גז5 לֶא || * קז5 םיִמָשְּב ו 8 ,14 | ק <
Occ, Or הבבסאו | 3 ex 5,7, זז יִתאָצָמ | 4 * זז :מ5 ישפנ הבהאש תא יתזחא | 
b-b al, ex 82 |v 5 fit dl, ex 2,7 || 6 ** 1 תאזדהַמ || * 20155 תרמתכ (5ופ 
? cf Vrs), 1 nibs | 7=mesdl | g° m cs dl aut hw aut 7ךbה | 

trsp post הaהN | ° 1 Dהָבָנִי | = dl, cfad ir.זס **  
72* 



 1116 םיוישה ריש 4,12—3,11

 יהָמלְׁש ְךְלָמַּב ןֹויצ תֹוגְּב' 'הָניִאְּו 'הָנָאְצ"יי
 סם יובל תַחָמַׂש םויָבּו ּותָנתָח םִיְב' ֹומֲא וָל"הָרׁטִעַׁש הרעב
 יִּדַתְמִצְל דַעּבַמ" םינוי ךָיניִע יֹהָפְיְּךִּנַהי יִתְיְעַר הָפְיְּךנַהי 4

 :"דַעְלִּג רה" שלש םיִזְעָה רֶדְעְ 'ּךרֶעש
 *הַצְחְרָהדִמ ולעש תובּוצְקַה רֶדְעְּכ יש

 :םֶהְּב ןיא 'הָלְּבַשְו תֹומיִאְתַמ סֶלָּכֶש
 הָואָנ ךַרְּבְרַמּו ךִיִתותְפָש יִנָשַה טּוחְכ

 ְּדַתַמצְל דעֵּבִמ ּךִתָּקַר ןומרָה חל
 יתֹויפְלַתְל יּוָנָּב ךְראָּוִצ דיו לּדְָמְּכְ
 :םיִרּבִּגַה יִמְלש ל ויל ייל ןגֶּמַה ףֵלֲא

 :'םיִגָשושַּב םיִעֹרָה" היַבְצ יִמּואְּת יםירְֲ ג ְוְרָׁש נשי
 םיִלָלַה וס םויה יש רע

 :יהָנּובְּלַה תַעְבָּג-לֶאְו רומה רֶהְלֶא יל ךְלֶא
 ס  :ָָּּב ןיא םּומּ יתיִעַר הָפִי ּךֶלָבד

 יִאוְבִּת ןונָבְלִמ ותא הל נבל ייָתֲאֿצ
 ןּומְרָחְו ריִנׁש ׁשאָרַמ הָנַמַא ׁשאָרַמויִרּׁשְ
 :ךינרּוצמ| :םיִרַמְנ יִרְרַהַמ תֹויָרֲא תֹוְנֹעַמַמ

 קָנָע דַחַאַּב ָניִעָמ ידֵחֲאּב נבל יהל יִתֹחַא ִנָתְבַּבְל 9

 ןַײמ ךַײח ּובָשיהמ | יהָלכ יָתֹחֲא ו ופה
 :יםיִמְׂשְּבלְִּמ ְּךיָנָמְׁש ַחיִרְו
 ךגושְל תַחָּת בֶלְחָו יׁשֵבְּד יהָנּכ ְּךיָתֹותְפְׂש הָנָפשִּת פיי

 ס  "ןוֶנְבְל חיִרּכ ךיִתמְלַש יַחירו
 :םּותָח ןיעַמ 'לּועְג 'לַג הָלַכ יִתחַא לּועְנּוְָּג*

 זז * ומs e ץ ro םלשורי תונב |? Va 6 9 הניָאצ || < טגצ* הניארַו | < ו
 6 6 | = m cs 41; 1 ךלמב הניארו | הנאצ םלשורי תונב | תג cs 4! גטז םויב
 ו ותנתח גט: ובל תחמש םויבו || כ 4, 1 55 תג 65 61 || ל-ל זמ 65 61 66. 3) |

Var® yw || “lc ca roMSS 6 Typ J ut 65 || 2 * 516 2-50 © 
 Na-Bגpמt "Var הsnqה || ? ץגr“ הלכש | 3 גז ךיִרבדמו | 4יו תוילתל

dl, ex 2,16|6 27,3 || * 6+ 61 ת 6 | 5 * 61 || ל 1571 םירפע || <<  cf oA 
 6 = 61, 6 217 | 8 *16 648 יִתָא | * 1 יִתחַא | < 56 8; כו 1185 506 רינש |

 ף *=5 366 61 וש | ל ₪6 06, 0 יניתבבל | < 0 תַחֵאְּב | 4 Var קנע,
 81 | 10 * ג 65 61 || ל | דז * 61 תג 65 | ל 61 8% תג 65 | 5 01 זה

rsp frt post v 15 | * mltםיִמָשְּבדלָּכִמ ףינָמש ַחיִרְו | צ 12  v roג 6  % || cs 
MSS 3 maj |? 1 c mlt MSS 6¥$ ja |< dl'm cs. 



4-9 CANTICUM CANTICORUM "זז 

 :יםיִרָרְנ"םִע םיִרְפְּכ .םיִדָנמ יִרָּפ 'םָע .םינומר סְָּרּ רומי
 הָנובְל יצעדלְּכ םָע ןומָּנקו הָנְק "םפרכְ דרג
 :'םיִמָשְב יֵׁשֹאָר"לְּכ םֶע :תּולָהַאְו רמ* |
 :ףְנָבְלְִמ 'םיִלְזְנְו .םיֶיח םיַמ רָאְּב יםיגנ ןָיָעַמ5
 ןָמיִת יִאוְבּו ןופָצ רוע

 ויִמָשְב ולי יִננ יִחיִפָה
 :ויִדְנִמ יִרּפ לָכאיְו ֹוּנַנְל יִדּוד אָבָ

 יִמׂשְּב-םע יִרּומ יִתְיָרָא לכ יִתֹחַא יֵנַנְל יִתאָּבי
 יֵבְלֲח"מִ ינוי יִתיִתְׁש יִׁשְְד"ִע יְרַעַ יּתְלְכֲא

 5 :םיִד ְכַשְו ְּתָש םיער לכ
 קֿפד יָרוּולֹוְק רע יָּבלו יהָנׁשי ינֲא

 יִתָּמַת יִתָנּוי יִתָיעַר יִתחַא יִלדיִחְתֶּפ
 :הָלְיָל ייסיפר "יַתוצְוק למאָלְמנ יישאר
 הָנׁשְבְלֲא הָכָכיֵא יִּתְנְתַּכײתָא יִּתְטְׁש

 :םַפָנַטַא הָכָביֵא יִלָגְרתֶא יִּתְצַחְר

 :ילע ומה יעמו ירוחהְךמ ּדָי חֶלָש ידוד+
 רומדּופטְ יִדָיְו ."יֶדודָל חָתְפל יִנַא יִּתְמְק5

 :יִלּוָעְנַמַה תוָּפַּכ לע" רבע רּומ יִתַעְּבְצִאְו

 רבב הֶאְצְנ יִׁשְפַני רֶבע קֶמָח יִרּודְו יוד יִנַא יִּתְחַתַפ
 :יָנְנֲע אָלְו ויְתאָרְק ּוהיִתאָצִמ אָלְו ּוהיִּתְשְקַּ
 יִנּועְצַפ יִנְּּכָה ריִעָּב םיִבְבְפַה םיצְמְׂשַה יִנֲאָצְמל

 :תומחה יִרְמְש ילעַמ יִיִדְרדתֶא ואְשנ
 יִדודתַא ּואָצֲמַּת"ָא יםֶלָשּורי תונָּבי םֶכְתֶא יּתְעַּבְׁשִה
 :יִנָא הָבַהֶא תלוחש ל ּודיִגַּת"הַמ

 םיִשְנַּב הָפָיַה  דודָמ ךֶדודהַמפ
jj = add, cf mtr | r4*dl| °° ft dl | ° ins |ל " insךייָתְל | °  prps?13 °  

Var" Dיbrial | © huc trsp frtv 12 | Cp 5, 1° prps |םֹּכְרַכְו | 15 ** ₪1 ןג | *  
Var” JW |» pl MSS sine Dag | © Var |יִנגל | ל 41 || < 16 689ָפ ותשו || 2 *  

 ויתוצוק 516 3ָפ, 1 יִתוצּוק | % זח6]וטפ ישישר || 4 ° prps ins תֶלְַּּב | ל 6
et | versum:6 1ורָּבְרְב הָאְצַי יִשָפָב  vילע קזקפ 15 6  Hill, lc mit MSS Edd 

 תלדב רוחה ןמ ודי חלש ידוד
 ורבדב האצי ישפנ ילע ומה יעמו

s°dlmcs, קזקs תs ַּּלועְנַּמַה תֹו | °? prpsdlcf*|6=dl,cfiv4|j 7 ft 

dl m cs | 8 °° lm cs תֹונָּב | 1m ₪5 .יִדודְל 



 - 8 םירישה ריש 9

 :ּוֹנתְעַּבְׁשַה הָכָּכַש א דודמ ְךָוה"הַמ
 ספ  :הָבְבְרַמ לּונָּד םודָאְו חצ יֶדודיפ
 :ברועכ תורחש יםילֵתלַּת לויִתוצְוְק 'זָּפ םֶתָּכ ושאריי
 םימ יִקיִּפַאזלַע םיִנויִּ ןיָניֲע י>

 :תאָלָמדלָע תוְבָשְי בֶלֲחָּב תוצחר

 יםיִחְקְרְמ יתֹלְְנִמ םָשּבַה 'תֶגּורעּכ יויִיָחְלי
 :רבע רומ תופְטְנ םיִּנָשוְש ויָתותְפְש

 שיִשְרַּתַּב םיִאְלְמִמ  בֶהֶז יִליִלְּג ויָדָי
 :םיִריּפס תָפְלַעַמ ןש תֶׁשֲ ֹויעַמ
 זַפ"יִנְדַא-לע םיָרָסִיִמ ׁשֵׂש יֵדּומַע ויקוש 5

 :םיִזְרַאָּכ רּוחְּב ובל ּוהֲאְרַמ

 םיִַמֲחִמ ולְכְו .םיקתְממ פחי"
 ס - !םֶלָשּוְִי תונָּב יִעָר הֶזְו ידוד הֶז
 םיִשֶנַּב הָפּיַה רוד ךלֶה הָנָאי 6

 :ָךֶמִע ּונְׁשְקבְנּו רוד הָנֶּפ הָנָא
 םֶשָּבַה 'תָנּורעְל ּוננָל דָרֶנ ידיחי

 :םיִּנָשוְש טקְלִלְו 'םיִּנָּגַּב תועְרל"
 פ -- םיִּנָשושַּב הָעורָה יל יִדודָו יִדודָל ינאי

 = :יתולְּגדִּנְּכ הָמיִא םֶלָשּוְרִִּכ הָנאָג "הָצְרְתּכ יִתָיְעַר ּתִא הֶפי
 | | יִנָביַהְרַה םֶהָש ינְנִמ ךיגיע ייִּבכְה
 :רֶעְלגַה- ןַמ ושלגש םיִּזעָה רֶדְעַּ רעשי

 הְָתרָהןמ לְעַׁש םיִלֲתְרָה רד ךיגש*
 םָהְּב ןיִא הָלְּכִׁשְו תֹומיִאְתמ םִנכְׁש
 | :ךֶתֶמִצָל דעּבִמ ְּךֵתָּקר ןֹומְרָה חלפי

 :ירַפְסַמןיֵא תֹומְלֲעַו םיִשְגליִפ םיִנמְשּו תוכָלִמ יהֶּמַה םישָש*
 יִתְמַתי :יִתָנְו איַה תָחַאפ

 ּהָּתְדְלויְל איִה הָרְּב ּהַמֲאְל איה תַחא
 9 1 ונתעבשה || זז * :ב ₪ 1 6 6 זפו | ל עז ויתוצְוק 51ח6 1כ3גָפ, 1 ויתוצוק|

neohbr1יִתֹלַּד | 13 * 8 וָיָחְל | * 16 קו 155 695 תנורעכ || < i m cs 61 | 5 prb 
prps 3רN | 16 prps i3n |םיחקרמ | 15  armaria || % 516 B-Asch, B- ‘Napht = 

 Cp 6, 2° 30MSS תנורעל || *= קזקצ םיִנָפְּגַּב תֹואְרַל | 4 * prs 412 || *? תו
 | המלשל ; | 5 * Var®~ ‘aol | 5b—7 ex 4,1b.2.3b | 8° prpsצ זס 6 ,61 65

bb m cs dl | g * m cs ins .איה תָחַא 
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6,10—7,13 CANTICUM CANTICORUM I119 

 פ | הּולְלַהְיַו 'םיִשְנליִפּו תוכְלְמ ָהּורָשַאְיַו תּונָב ָהּוְָ
 הָנְבְלַכ הָפְו רַתָׁשֹומְּכ הָפָקְׁשִּנַה תאומי

 :יתולְָּנַּכ הָמְיַא הָמַחָּכ הָרְב
 לחה יִּבאְּב תֹוֲאְרל יּתְדי נָא תַנלָאיי
 :םיִנֹמְרָה ּוצָנַה ןֶפָגַה החרפה תֹוארל

 :'ביִדָב *יִמַע תוָבְּכְרמי יִנְתַמְש ָׁשְפנ יִּתְעַדְי אָליי
 ךְבדהְוחְנְו ליִבּוש ייִבּוש  תיִמַלּושַה ייִבּוש ייִבּושי ל
 hos ee :םינחמה "תַלחַמַּכ תיִמְלּושּב ּוזָחְּתִדהַמ

wl 

 ביִדְנתַּב םיִלעְנַּב ךימָעְפ ּוָָ"הַמ
 :ֶּמִא ידָי 'השעמ םיִאָלִח "ָמְּכ ךוכרי יקּומח
 מַה רַפָחְילַא ירַהַסַה ןגַא ירש

 :םיִנְׁשּוׁשּב הנּוס םיִמִח תַמָרע ּךגַטַּב

 :הָּיבְצ יִמָאָת 'םיִרְפַע יגְׁשַּכ ְּיַרָׁש גש
 ךשה לְנמָּכ ְךָראָוצ
 םיִּבָרתַּב רָעָש-לַע .ןוּבְשֶחְּב תוכְרְּב ךיניע
 :קׂשָמד יִגְפ הָפוצ ןונָבְלַה לְָּנִמְּכ ףפא
 :םיִטֶהְרּברּוסֶמ ּךְלמ ןַמָּנְראָּכ ךשאר 'תלדְו ילָמְכּכ ךיִלָע שארל

 :יםיִנּנֲעּתַּב "הָבַהֶא ּתְמַעָּנהַמּו תיִפְוהַמל
 :תולּכֶשאָל ְךיְֵׁשְו רֶמָתְל הָתְמָדְךַתָמּוק תאָז
 ויָגסְנסְּב הָוֲחְא ירֲמְתְב הָלַעָא יִּתְרֹא

 :םיִחּופַתּכ ְךָפַא היִרְו ןָֿגַה 'תלְְּׁשִאְכ ךידָש אָנּיִהְיְ
 :םיִנׁשְייֵתְפִש בָביה יםיִרְׁשיֵמְל יָדורְל ךלוה* בוטה ןָיְּכ פחי

 ס  ותְקּושַּת יִלָעְו ידודל יִנַאיי
 :םיְִַּב הָניִלְנ הָרָשַה אַצְנ ידוד הָבְליי
 ןְפְגַה הָחְרָּפיבַא הָאְרִנ יםיִמְרכַל הָמיִּכָשַבי

  = plan Mars || 12 ** prpsל תג 65 01? | זס ** קזןפ 61 | * כז5 לַגרנְּכ 9

 יִמַע תַּב בָהְרִמ || * 81, x 7,2 (ק1 MSS e+ Hill ביִדָניֵמע, ca 2055 60 בָדנימע) |
 Cp 7,1° prps ‘QW, sed recte ‘QW || ל 16 סא 5 תלוחמְּב || < קזספ 6 9

 םינחמה; 1? 348 || 2 * תם 65 61 | ל 516 0066, 0ז ישעמ || 8 ja || 3° prps ָּךְרְרש

 | רש | * קזכפ רחסה, 6[ תֶרַחס ₪ 16 | 4 * 61 | ל 15% םיִרָפַע | 5 * 5

 לָמרַּכַּכ ויָלֲע ךשאר, ₪ 6 | 6 ** ה 6 61 6 5 | * 41 ן | ל *1 הָבְהַא |* 83
 םיגונעת תָּב | 8 ת cs 4 | * 1 רמּתַב | * גז* 'שָאכ, 1 תולפשֶאָּכ | < 61 תו

cf 13° || 13 * prps dl.יִּכְחְל || :2 קזק םיִמָרָּכַּב  cs | ro ** m cs dl || ° prps 



 1120 םירישה ריש 8,10—7,14

 םיִנומרֶה ּוצְנַה רַדָמְּסַה חָּתּפ

 :יָכ יֵרּדיִתֶא ןְּתֶא םֵׁשי
 םיִדָנְמ"לָּכ ּוניִחְתְפלַעְו חיִרדּונְתָב םיִאְדּודַה יי

 דל יִּתְנַפְצ יֶדד .םיִנָשְיּנ םיִשְדַח
 יִמִא יִרָש קוי יל חַאָּכ ףֶנָּתַי ימי 8

 :יֶל ּוזבְידאָל םָּנ ףְקָשֶא ץוחב ָךאְצְמא
 ינְָמְלְּת .יִמִא תיב"לָא האבא נָהְנא

 :יינמר סיִסַעִמ חקְרֶה ןַײמ ּךְקְׁשִא
 :יֶנְקְּבַחַּת וְניִמיְו ישאר תַחַּת ולאמָש*

 םָגְׁשּורְי תֹונְּב .םֶכְתֶא יִתְעְבְשַהְ+
 ס :ץַּפְחִּתַׁש דע 'הָבַהֶאָהְתֶא וָרְרעְּת"הַמּו וּוריִעָּת"המ

 הָדּוּד"לַע תֶקָּפְרְתְמ רֵּבדַּמַה-ןמ הָלֹע תאז יִמ5

 הָלְּבִח הָּמָש" יִָמֲא יִּדתְָּבַח הָמׁ יִיִתְררֹוע חּפַּתַה תַחָּ
 :"יְָּתַָלְי) ְךֵעורְז-לַע 'םֶתוחַכ ףֶּבְללַע םֶתּוחכ יִנָמיש
 הָאְנְק לָּאְשִכ הָשָק הָּבָהֶא תֶוָמכ הנע
 :יהָיִתְבַהְלש שָא 'יִפָשר יִפָשְר
 הּּפְטְשְי אֶל תִִרָהְנּו 'הָבַהָאָהתֶא תוּבַכְ'ּולכּוי אָל 'םיִּבַר םִיִמל

 פס - ?לּוּובַי זוָּב יהָבַהָאַּב ותיִּב ןוָהְלַּכְתֶא שיא ןּתְידִא

 ּהָל ןיִא םִֵרְׁשְו הָנִטָק ּונָל תִחֲא*
 :ּהָּבירּבְדיַׁש 'םויִּב יּונַתֹוחַאְל הֶׂשֲעַג"הַמ

 יִףָמַּכ תריִט* ָהיֶכְע הָנְבִנ איה הָמּוחםָאפ
 :דָרֲא חל ָהיָכָע ירּוצָנ איה תֶנָּדיםִאְו

 יִתֹלְנמּכ יָרְׁשְו הָמֹוח ינֲאס
 פ םְלָש יִתֶאְוְמְכ 'ויָניִעְב יִתְיָה זַא

sic B-Asch, B-Naphtכ <6¥ | 2 °  Cp 8, r14 1 ונָחְתפ |  dlm cs j|13 °°  

 ְךגָהֹנֹא | ל ם 65 81 || < 4,16 68 יִתָרֹוה רֶדָח לָאו cf 34 || % 1c מוז 155 םיִנומר |
sic B-Napht, B-Aschישארל | צ 4 300, 61 2,7 || *  v3 add ex2,6 || = mit MSS 

 וררועת | * קז5 הבְהאה | 5 * 1 ףיתררוע | * ₪48 םספמ 6 8 ָךתֶלבח, 1
 ָּךֶתְלבח || <1 ּךַמָא | 55 m cs 4! | < טגזל 6 8 ךתדלי,1 ּךתְדלי | 6 * זק

sic B-Asch; ] c B-Napht et mlt MSSיִפַשְר 5ומ6 1232 || *  Vaדיִמָּצַּכ | ?  
 הי תבהלש, קזגeזמ ָהיֶתֹבֲהְלַׁש | 7 * מ 65 41 | * 1 ּהָתובכל, 41 הבהאה תא |

vars D3 | g °° frtm csונתחאל | ל  prps dl m cs | 8° nonn MSS ° 
 qD dlכ; 1 הָריֵט | ל קזקפ 1 רזצָנ | < ₪ ג 65 61 | 10 * 616 6%98 כ ,9

 לּדְנִמ | ל 16 65 םֶחיִניעב || < קזקפ תאצומכ וג( גז



Cant 8,11—Ruth 1,12 CANT — RUTH 1121 

 םיָרְמְנִכ םֶרָּכַה"תֶא ןַתָג ןֹומֲה לֵעְבְּב הֹמלָׁשִל הָיָה םֶרָּכיי
 :ויְרפ :ףָסָכ יּףָלֲא ֹויֵרְפְּב אָבָי שיִא

 -תֶא* םיָרָטְנְל 'םָתאָמּו הֹמלָׁש ל ףֶלאָה יֵנְפְל יֵלָש יָמְרּכיי
 :יַנעיִמְׁשַה 'ְּלוקל יםיִביִׁשְקִמ םיִרֵבֲחֹי םיננַּב תָבָׁשיַהי
 יִבצָל ָךְל"הַמְדּו יהו חָרְּבי

 :םיִמְׂשְב יֵרָה לַע .םיִלָיאָה רֶפָעְל וא

BL dll sng vl 

 שיא ּךֶליַנ ץֶרֲאְּב בַעְר יִהְיו םיִטָּפְׂשַה יטפש יִמיִבי יִהְיַוי 1
 :ויֵנְב ינו ּוְׁשִאְו אוה בָאומ "יִדָשַּב רּוגָל הָרּוהְי םָחָל תיֵּבִמ -

 ןולְחַמ ּוגְבייִנְׁש םֵׁשְו יֵמְעְנ ּוּתְׁשִא םֵׁשְו יִָלְסלֲא ׁשיִאָה םֵׁשְו
 :םָׁשויְהּיַו בָאומ"ייַדְׂש ואבו הָדּוהְי םֶחֵל תִֵּבִמ םיִתְרפָא ןויְלְכְ
 םֶהָל ואָשיַו :ָהיִנָב יִגָשּו איָה רֶאָשִּתַו יִמַענ שיא למלא תַמָיו
 םש ּובְׁשיו תור תיִנָשַה +1 הָּפְרָע תַחַאָה םש תויָבאָמ םישנ

 ינְׁשמ הֵׁשֲאָה רָאָשּתַ ןֹויְלְכְו ןולחמ םֶהיִנש"נ ותמי :םיִנש רשע
 יִּכ בָאומ יידְׂשמ יבְׁשִּתו ָהיֶתְלַכְו איה םָקָתפ :הָשיִאִמּו היל

 :םָחְל םהָל תל ופעיתֶא ָוהְי דקְפ"יִכ בָאומ הרב .לעְמַׁש
 הָנְכְלתו ּהָּמִע ָהיַתְלַכ יִּתְשּו הָמָׁש"הָתְיָה רֶׁשֲא םוקָמַהְְִמ אָצַתַוז
 יהָנְכַל ָהיִתֹלַכ יּתְׁשִל יִמֲעָנ רֶמאָּתַוו:הָדּוהְי ץֶרָא-לָא בּוׁשלךָרָב
 םָתיִׂשֲע רֶׁשֲאַּכ דָסִח םֶכָּמִע הָנהְי יהׂשֲעָי יַּמִא תיִבְל הֵׁשֲא הָנָבׂש
 תב הָשֶא הָחּונְמ ןאָצְמּו םֶכָל הָוהְי ןתיי :יִדְמעֶו םיִתַּמַה-םֶע
 "יִּכ ּהָק"הָנְרַמאּתַופ :הָניְִבִּתַו ןֵכוק הָנאָשּתַו ןֶהָל קָשִּתַו הֵׁשיִא
 יִמַע הָנבָלַת הָמָל יֵתֹנְב הָנְבָׂש יִמֲעָנ רָמאֵּתניי :ְּמעְל בּוׁשָנ ְָּתַא
 ִּכ יכל ֵֹתֹנְב הָנְבַׁשיי :םיִׁשְנַאל םָכָל יָהְו יֵעַמְּב םיִנָב יִלדועָה
 rr®m cs dl |? mcs ins 7p || 2° m cs ins e fine v רו |« ו יִרָּפַהְו]

 וי ינפל וירפו ילש ימרכ
 םירטנל ירפהו המלש ךל ףלאה

 13 °° m cs 41 | ל 1 ךלוק.
 Cpr,r°° SPLMBWS | ל16 וו( MSS Vrs (cf6b) nr | < ינש >65+31958 |
 2 5 684-055 ו-631 3655 (9) ו | * 61 גל | 3 6 2*| 4 3 תּועְר || 6 * 6 זוז [
 ל 6[ נל | 6>*8ל || ל 3 ָהיָתּובַא | < א הָשַעְי ה ׂשעָי | זז גז יִּתָא | 1283.



 1122 תור 1 ,8

 יֵהָלַַה יִתָיָה םּג הָיְקִת יִל-שי יִּתְרַמֲא יִּכ ׁשיִאָל תֹוְיְהִמ יִּתְנַקְ
 הלה לני רֶׁשֲא דע הָנְרַבׁשּת וֲהְלֲהי :םיִנְב יתד םַנְו ׁשיִאְל
 -יִּכ םָּכִמ אמ ילדרַמדיִּכ יתְנָּב לֶא שיִאְל תה יתְלַבל הָנֵנְעַּת
 הָפְרֶע קשתו דוע הָניִּכְבִּתו ןלוק הָנְׂשת 4 :הָוהְידְי יב הָאְצַ
 ּהַמעדלָא ְךֵתְמַב הָבָש ּהָּנַה רֶמאּתוי5 :ּהָּב הֶקְרְּב תורו יהתומחל

 יִב"יענפִּת-לַא תור רָמאָתַוי :ּךִּתְמְבִי יֵרֲחֲא ייֵבּוׁש היִהְלֲא-לָא
 ןיִלָא יָניִלְּת רשאבּו לא פל רֵׁשֲא-לָא יִּכ ְּךְיָרֲחַאַמ בול בזל
 הֹּכ רבָקֲא םֵׁשְו תּומָא יִתּומִּת רֶׁשֲאּב יז :יִהלֲא ְּךְוָהלאַו יע ךּמע
 -יִכ אָרָתַו :ךניִבּו יִניִּב דיִרְפַי תֶוַָה יִּכ ףיסי הָלְו יִל הָוהְי הָשַעי
 יםָהיִּתְש הָנָכְלָתַויפ :ָהיְלא רד לח ּהַּתֶא תֶבָלְל איָה תֶצמַאְתִמ
 ריִעָה ל םֶהָּתו יטֲחְל תיִּב הְנֲאבְּכ יהו םֶחְל תיִּב הָנֲאוּב- דַע
 יִל הָנאַרְקִתִלא ןמילא רַמאּתְַי :יִמַעְנ תאָזַה 'הנרמאּתו ןַהילע

 יּתְלָה הָאלִמ נֲא=וו:דֶאְמ יל יש רֶמַהְיִכ אַָ יל ןאָרק מע
 יֵׁשְו יִב הָנֲע הָוהיִו יִמַעָב יל הָנאָרְקִת הָמְל הָוהְי יִנְביִשַה םקיִרְו
 'ידָשִמ יהָבׁשַה ּהָמַע ּהָתָלַכ הָיְבַאְמַה תּורָו יִמָעְג בָשָּתַו< :ילדערה
 :םיִרעָש ריק תֵּלַחְתּב םֶחָל תיִּב ּאְּב הָּמַהְו בָאומ
 ומְשּו ְֶלָמיִלֲא תַחַּפְׁשִמִמ לוח רוּבִג שיִא הָׁשיִאְל ערימ יֵמָעָנְָוי 2
 הָטְקְלַאְו הָרׂשַה אֵּג"הָכְלֶא יִמָעְנְלֶא היְבֲאּוִּמַה תור רָמאתַנ* זע
 לת יּתְב יִכָל ּהָל רֶמאּתַר ויָיֵעְב ןֶחְאָצְמִא רשא רחא םיִלָבשב
 הָדָשַה תֶקָלָח ָהְרְקִמ רקינ םיִרצְּקַה יֵרֲחֲא הָדָשְּב טקלּתו *אובְּתו
 רָמאּ םֶחָל תיִּבִמ אָּב ay ְְלַמיִלָא תַחַּפְׁשִמִמ רֶׁשֲא זעבל
 ורענל זעּב רָמאַיַנ :[:הְוהְי ָךְכְרְבִי ול ּורָמאיַו םֶכָּמָע הָוהְי םיִרְצוקְל
 -לע בָצְּנַה רַעְגַה ןעלו< :תאְזה הֶרַעַּגַה יִמָל םיִרָצוְקַהְדלַע בָצְנה
 ייִדָשִמ יִמָעְבְיַע 'הָבָשַה איה יהָיְבָאוְמ הרענ* רמאיו םיִרָצוקַה
 םיִרָצוקַה יִרָחֶא םיִרְמַעְב יִּתְּפסֲאְו אָּג-הֶטְקלַא רָמאּתַוז :בָאֹומ
 :טַעַמ יתיְּבַה הָּתְבש הז הָּתֹע-דַעְו רָקֹּבַה יזֲאַמ דֹומעֶּתו אֹוָבָּתַ
 רֵחַא הׂשְּב טקלל לת לַא יּתְּב תַעַמָׁש אולה תּורלֶא ועֿב מא

dR 

 |  f Z| 15 6+ 0A kai dd cf 8ל >68 | 4 9 רמו בָׁשֲתַו 12
166+ 4 |? Var! רוסָל | > 6F + av || 19 ® mlt MSS — | Pb >6A, Gl 

  | 221..ּהָאֹבַּכ | < 6 ָהיֶלֲע | 4 6! רַמאתַו | 20 >6! | 21 630 הָנע
 | רֶׁשֲא + { Varעדומ % עָּדיִמ | 3 * >688 | ל  Cnet Qהָבׁשה | * טל דל ?
 ) | 7 *1 6 68םּולש | 6 33 6941--%5 מַה 'ִנַה | ל ₪ 1,22 | 5 6 1,1ל 3 4

 < רּואָמ | ** 1 6 6 הָדָשָב הָתְבַׁש אלו (ע תיבה הָבָׁש אלו.



 רצ

29-33 RUTH 1123 

 -רָשא הָהָשּב ךיניעי :יִתֹרענ"םִע ןיָקְּבְדִת הָכְו המ יִרּובְעְת אֶל םֶגְ
 תַמְצְ ד יִּתְלַבְל םיִרָעְּנַה-תֶא יִתִַוצ אולה ןָהיִרְחְא ּתְכַלָהְו ןורצקי
 -לע לפניי ּםיִרָעָּנַה ןּבַאְשְי רשאְמ תיִתְשְו םיִלָּבהלֶא ּתְכלהְ
 ךיִניִעְּב ןח יִתאַצְמ עּודַמ ולא רַמאָּתַו הָצְרֲא ּוחַּתְשִּתַו ָהיֵנּפ
 לָּפ יל דָגָה דָּגָה חל רֶמאיַו וע ןעיו י* :הָיְרְכְנ יֶכֹנֲאְו ינֹריִּכַהְל
 ּךמַאְו יבא יִבְזעּתו 2 תומ יִרְחֶאְו ךתומָחדתֶא תיִׂשְע-רֶׁשַא
 םֶלָשְיו שלש למ ּתַעַדְיאְל רשא םע-לֶא יִכלּתו ךפרלפ | ץֶרֶאו

 או עב

 יִּ לנדא יגיע ןאְָסִ Opn“ | :ויפְנְּכ"תַחּת תוטמל תאּב
 | :ּךיִתחְּפְש תַחַאַּכ הָיְהָא אָל יֵנֹנֲאְוְּךֲתָחְּפַׁש בי בל-לע ְּתְרַּבְד יֵכְו יִנְּתְמַחְנ
 ְּלַבָמְו םֶחָלַהַמ תְלְאְו טלה יִשָּג לָכאָה .יתעל זעב הל רַמאיַו
 עָּבְשִּתו לכאתנ לק הָל"יטְּבציו םיִרְצְקַה דַצַמ בָשָּתַו ץֶמָחַּב ְּךָתְ
 םיִרָמִעַה ןיִּב ג רמאל ויִרָעְנ-תֶא זעב וצו | טקלל םקִּתַו יי :רתּתו

 םָּתְבנעְו םיִתבצַה"ןמ ּהָל ּלְׂשְתילְׁש םֶגוי יִהיִמיִלְכִת אָלְו טק
 תֶא טּבְחַּתַו בֶרָעָהידע הָרׂשִּב טקְּתַוז ּהָבורֲעגִת אָלְו הָמְקלו
 אָרְּפַו ריִעָה אובְּתַו אָשִּתַוי* :םיִרעְש הָפיִאְּכ יִהְיַו הָטָקלרִׁשַא
 :ּהָעְבְשִמ הָרְתֹוה-רֶׁשֲא תֶא ּהָלְָּתּתַו אַצוּתו הָטָקלירׁש תֶא ּהָתֹומֲח
 ָריִכמ יִהְ תיִׂשָע הָנָאְו ויה ּתֶטקְל הֿפיִא ּהָתֹומֲח ּהָל רָמאּתו יפ
 ׁשיִאָה םש רָמאּתַו ֹוּמְע הָתָשָעְדִרָשַא תא ּהָתומְחל דתו ור
 יהוהילג אוה ךורְּב הָתלכְלימֲעְנ רָמאת>פ :זעב םויַה וָּמְע יִתיִשָע רֶׁשֲא

Aבורק יִמַעַב ּהָל רָמאָּתַו םיִתָמַהתֶאְו םיִּיַחַהדתֶא ּוּדְסַח בזעדאל  

 -םע יֵלא רֶמֲא"יִכוסג הֶיבְמַה תָּררֶמאתו*י :אוה 'ונלַאגמ שיַאָה ול
 הָמאתו*= :ילירָׁשֲא ריִצָקַה"לָּכ תֶאּולָּכ"מֲא דע ןיִקָבדּת יִל"רֶׁשֲא םיִרָענַה
 ְךְב"ּועגְפִי אָלְו ויתורענ"םע יִאְצַת יִּכ יִּתַּב בוט ּהָתָלַּכ תּוָרלֶא יִמָעְ
 םיִרעְׂשַה"ריִצְק תּלְּכידע טקלל זעב תרְעְנְּב קּבְדִּתני :רָחַא הָדׂשְּב
 ּהָכ רֶמאָתַוי 4 :ּהָתֹומֲחתֶא בֵׁשֵתַו םיִטֲחַה ריִצקּו
 הָּתַעְו> :ףְל"בטיָי רֶׁשֲא ַחֹונָמ ךלרשקבַא אָלַה יּתְּב ּהָתֹומֲח יִמַעַנ
 ןְרֹנהתַא הָרז אּוהדהָּנַה ויָתורענ-תֶא תיִיָה רֶׁשֲא נתְעַדֹמ זעב אלה
 ןְרְגַה ייּתְַרְו ְךילָע יִדָתְלְמש ּתְמָשְו ָּתְכַסְו ו ּתְצְחְרְוי :הֶליָלֲה םיִרְֹׁשַה
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 ְתעֶרְיְו ּובְכְׁשְב יָהיִוצ :תֹוְּתְׁשִלְו לְכֲאָל ֹוְלַּכ רע ׁשיִאְל יָעְָנִתלַא
 אּוהָו 'יּתְבַכְׁשְו ויָתלָגְרִמ "תיִלְגְו תאָבּו םָש-בּכָשי רשא םוקָמַהתֶא
 :הָשַעֶא ' יִרְמאָּתְרָשַא לָּכ ָהיָלֲא ירֶמאּתופ :ןיִׂשֲעֶּת רֶשַא תַא ּךָל דיג

 תש זעב לָכאיַוז ּהָתֹומֲח הָּתְנצ"רְׁשַא לָכּכ ׂשֲעַּתו ןרגה דָרָתַ
 ויְתלְגְרַמ לתו טֶלַב אָבִּתַו הָמְרַעָה הצְקִּב בּכְׁשְל אביו ובל בטייו

 הָׁשא הֶּנִהְו תלי ׁשיֶאָה דֵרֲו הָלֹלַה יֲִּחּב יהי בָּכשתו
 ּתָשַרֶפּו ךֶּתְמַא תּוְר יִכֹנֲא רַמאּתַו תֶאדיִמ רַמאיופ :ויָתלְגְרַמ תָבָבׂש
 יִּתְּב הוהול ְתַא הָכּורְּב רָמאיַויי :הָּתֶא לג יִּ לִתְמַא-לע ו ךַפָנְכ
 םיִרּוחְּבַה יִרָחֶא תֶכל"יּתְלבְל ןישארָקְִמ ןורחֶאָה סח ּתְבְטיַה

 יָרְמאָת-רׁשֲא לכ יאְרית-לַא יִּתְּב הָתעְוי :ריִשְע"םַאְו לא
 יִּכ הָּתַעְנ יי ָּתֶא לִיַח תֶׁשֲא יִּכ יֵמַע ירַעְׁשלָּכ עדי יִּכ ְךַכ"הְׂשֲעֲא
 הָלילַה ויניל :י :יִנָמִמ בורק לא שי םגְו יִכְגִא לָאנ םא יִּכ םִנָמָא
 ךיֶתְלֲנּ לגל ץּפֲחי אלמא לא בוט ְךֶלֲאגִימַא קבב הָיָהְו
 םֶקּתורָקֹּבַה-דע *ֹוָתלָנְרמ בָבְׁשתַויצ רָקְּבַה- דע יֵבְכְׁש הוהְייַח יִנָנֲא

 :ןְרְגַה הֵׁשֲאָה הָאְבדיִכ עיד ירמאיו ּוהֲעְר"תֶא שיִא ריִּכַי יור
 דָמָיַו ּהָּב זָחאְּתו ּהָבדיִזַחֶאְו ךילעְדרשא | תַחַּפְטִּמַה יִבָה רֶמאיויצ
 רמתו ּהָתֹּומֲח-ַלֲא אּובְּתוי :ריִעָה אביו ָהיֵלְע תו םיִרֹעְׂש-שַׁש
 רָמאּתוז :ׁשיִאָה ּהל-הַשַע רָשַאלּ תֶא :הֶלידָּגַתַ יִתָּב ּתַאְדיִמ
 :ּךתומַחלֶא םקיר יאְְבּתְלא .רַמָא יִּב יל ןַתַג הָלֶאָה םיִרעָשַהשש
 קש אל יִּכ רד לפי ְיִא ןיעְדה רש דע ית יֵכׁש מאי
 ָּעָשַה הָלָע זעֿבּוי 4 :םויַה רֵבָּרַה הָלּכ"םִאְיִּכ ׁשיִאָה
 -הָבָׁש הָרּוס רַמאײַו זעּב"רָּבְּד רֶׁשֲא רבע לֵאּונַה הָּגַהְו םָש בֶשיִו
 ריִעָק יֵנָקְּוִמ םיִשָנִא הָרָשִע תקני :בֵׁשיו רסיו ינֹמְלַא לפי הפ

 ןיי יי

 ּוניִחֶאְל רשא הֶדָשַה תֶקְלַח לֵאֹנל רֶמאיו :ובָשיו הָפדּובְש רמו
 ןיי .י=-

 הָלְנֲא יִּתְרַמֲא יֵנֲאְוצ :בָאומ הָדָׂשַמ יֵהְבָׁשַה יִמֲעָנ יהָרְכָמ ךלמילַאל
 -םָאְו לֶאְּ טָאְגתְִא ' יִמַע ינקז דֶגְנְו יָבְׁשיַה דָנַנ הנק רֹמאל ְּךנְזַא
 ףיֶרֲחָא יִכנֲאְו לּואְנַל ְּךְתַלּוז ןיא יִּ יְֵדֲאְו יל הָדיִנַה ילֵאָנִי אל
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 יִמַעְנ דִָּמ הָרָשַה ָךְּוְנקיוְיְּב עב רָמאַיַו :לָאְנַא יכנָא רָמַיַ
 -לַע תַמהְ"םַש םיִקָהְל ייִתיִנָק תַּמַהתְׁשֲא היְבַאּומַה תּוָר יתֵאַמּו
 יִתְלֲחַנ"תֶא תיָחְׁשִא"ָ יִלַלוָּאְנְל לָכּוא אל לֵאֹגַה רָמאיוֿפ :ֹותָלֲחנ
 לֵאָרׂשִיְּב םינָפְל יתאזול :לֶאְנְל לָכּואדאֶל יִּ תְלאגתֶא ה הָּתַא ללא
 והערל ןַתָנְו ולענ ׁשיִא ףלש רַבּדלְּ םיקל ? ּהְרּומּתַה-לעְו הָלֲאְגַהלֲ

 לעג ףָלׁשי ל"ה זבל לֵֹגַה רָמאּי :לאָרְׂב הָדּעְּתַה תא
 -לָּכ-תֶא יִתיִנָק יִּכ םוּיַה םָּתַא םיָרֲע םֶעָה"לְכו םיִגקְנל זעּב רָמאיפ
 םגְויפ :יִמעְנ דיִמ ןולְחַמּו ולכל רֶׁשֲא-לְכ תֶאְו ְךֶלַמיִלאָל רֶׁשֲא
 ֹתָמַה"םְׁש םיִקָהְ הָשֶאְל יִל יִתיִנְק ןולֲחַמ תֶׁשֲא הָּיִבֲאֹמַה תּוָר"תֶא

 םיִע וָמוקְמ רעשִמּז ויִחֶא םעמ תַמַהימש תַָכאָלְו ותְלָחְנילַע
 ןּתִ יםיִדָע םיִנקְּזַהְו" רַעָשַּבְדרְשַא םַעָהִלֶּכ ּורְמאיִויי :םויַה םָּתַא
 םֶהיִּתַׁש ּוָנְּב רֶׁשֲא הָאְלְכּוו לחְרּ ָתיִבלא הָאְּבַה הַשֶאָהדתֶא הָוהְי
 :םָחְל תיבְּ יםש-אָרְקו הָתְרפֲאְּב ליח"הֵׂשֲעַו לֶארשי תיָּבד תֶא

 רֶׁשֲא עֶזַהְִמ הָדּוהיִל רַמְת הָדניײרַׁשֲא ץֶרֿפ תִבְּכ ְּךתיִב יהיו
 "יִהְּתַו תּוריתָא וַעָּב חקיוי* | :תאְזַה הָרַעְגַהְִמ ףָל הָזהְי ןתִ
 הֶנְרְמאּתַו+ :ןַּב דֶלִּתו ןויְרִה ּהָל הָוהְי ןתיו *ָהִיְלַא אָבְינ 'הָשַאְל ול
 אָרְקִיְז םויַה לָאֹג דל תיִּבְׁשַה אל רש הוה  ְּךּורְּב יֿמעְנ"לֲא םיִשָּנַה
 יִּ ַתְביִשדתֶא לָּבְלַכְלּו שָפַנ בישמל ל הָיַהְוי5 :לאְרָשיִ יומש
 7 45 הָבּוט .איִהְרְשא תבל תבַהֲארׁשֲא תל
 :תֶנַמאָל ול"וָהְּתַ ּהָקיִחב ּוהָתְשִּתִו לה תֶא יֵמֲעָנ חַקְּתויפ
 ּומָש הָנאָרְקִּתַ ימענל ןֶבדדלְי רמאל םִש תּונֵכְׁשַה ל הָנאָרְקִתַול
 פ דוד יִבָא ישוזיבא אּוְה דָבּוע

 דילוה ןּורְצָתְויפ :ןורְצָח"תֶא דילוה ץֶרֶּפ ץֶרֿפ תודות לארי
 ןושְחַנ-תֶא  דילוה בֶדְניִמַעְו  :בָדְניִמַע תֶא דילוה םֶרְו םֶרתֶא
 דילוה וַעְבּו זַעּב"תֶא דילוה ןוְֿלׁש“ :הָמְלַׂש"תֶא דילוה ןושֶחַנְ
 :דְוְּד"תֶא רילוה יִשיְו יִשידתֶא דילוה בע :דבוע-תֶא
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 )6 kai tora) || 13 °° <68 || 5 >6 || 14 ™ 1 ft (cf 6( ֶּךמש א | 15 8

—2— || 188s cf 10 2,1055 | 10 6°“ Appav GSU Apau cf Mt 1,3 || 20. 21 GP 

ZaXApuav (bis); nonn MSS bis Np—., al bis JIlb—. 



 1126 הכיא 8—1,1

THRENI. 2°הN 

 םֶע יִתָבַר ליִעָה דרב הָבְׁשִיוהָביִאי 1
 םִיוּגב יִתְּבַר יהָנְמְלאְּכ הָתָיָה
 :'סַמָל הָתְיה א יִתְרָש

 orl םֶחנִמ הל
 :םיִביִאְל הל ויה הב ּודְנְּב ָהיִעְרלְּ

 הֶרבַע ברו יָנֹעַמ הָדּוהְ התל )3(

 ָנְמ הָאְצִמ אל  םווגב הָבָשְנ איה
 :םיִרִָמַה ןיּב ָהּונישה ָהיֶפְרְולְּ

 דעומ ייִאָּב יִלְּבִמ" תולַבַא ןויצ יִכְרּד+ ד
 םיִחְנֶאְג ָהיִנַהְּכ ןיסמוש ָהיִרְעְׁשָּכ
 :הל"רמ איֵהְו 'תונּונ ָהיֶתְלּותְּב

 ולָש ָהיִבְיִא שארל ָהֶרָצ יָה ₪
 היִעָשָּפ בָרילע ּהָנֹוה הָנהְיִּ
 :רצ-ינפל יִבָש ּוָכְלָה ָהיַלָלֹוע

 הָרָדַה"לְכ ןויְצ-'תַּב ןַמ" יא 0
 הָעְרַמ ואצְמאל יםיִליַאּכ ָהיִרָש ּויָה
 :פדור יִגָפְל ַחְבְאלְב .וכליר

 הידור ּהיָנָע ימי םֶלָשּור הָרָכז ₪
 יםדְק יִמיִמ ּויָה רֶׁשֹא ָהיֶדְמִחַמ לפי
 ּהָל רוע ןיאְו רָצדדְָּב המ לָפְנּב
 רי יש וקֲחְׂש םיִרָצ ָהּואָר

 הָתָיְה יהדינְל "לע םלְשּורְי הָאָטֲח אָטַתַ (ח)
 הָתְוְרָע ּואְרְדיִּ ָהּוליּזַה ָהיִדְּבְכמִלָּ

 :רֹוחָא בֶׁשָּתו הָחְנָאָג איה"
Cpr, 1° trsp ,ad DY | ? 8 post singulos vs habet spatium || 2 63 

 | ָהיֶֶצִמ | 4 1? יֵאָּבַמ  141 | 3 6A riv 0ABOvTwY abrhv; prpsהייל

 |  (ayépevar) |64 GAP! Nelתוגוה]נ +  (sed cf Zeph 3,18); 6גל

 | | 8 = dָהיְתבָשִמ  | 7 + rt glo 1 ? ic; prpsל-ל 0 תָּבִמ || < 69 םיִליָאְּכ

b] הֶָּנְל cf 17 etA. 
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1127 1-8 THRENI 

 ּהָתיִרֲחַא הָרָכְז אֵל .ָהיֶלּושְּב ּהָתָאָמְַפ ₪
 הל םָחָנִמ ןיא םיִאְלַפ רֶרּתַ
 :ביוא ליִּדְגַה יּכ יִיָנָעדתֶא הָוהְי הָאְר

 יּמֲחִמלְ לע רֶצ שַרָּפ ודינס )
 ּהָשִּדְקִמ ואב םיונ הָתַאָר"יִּכ

 ל לֵב אָבִיא הָתיֹצ רׁשֲא
 םָחָל םיִׁשְקַבמ .םיִחְנֲאָנ ּהַמַע"לָּכיי (כ)

 שָפַנ ביִשֶחְל לכֲאְּב םָהיֵדֹומֲחַמ ּוָנְתָג
 :הָקַלוז יִתיְִה יִּכ הָטיֵּבַהְו הָוהְי הֵאְר

 ּואְדּו ּוטיִּבַה ְּךֶרָד יִרְבֹעלָּכ יֿפְכיֵלַא אוליי ל
 יל ללוע רָשַא יִבאָכַמְּכ בואְכִמ שידםא

 :וְּפַא ןוָרֲח םִויְּב הוהְי 'הָגֹוה רֶׁשֲא
 הָנְָריַו יָתֹמְצַעְּב שאדחלש םרָפִמיי (מ)

 רוח יִנָבישָה יֵלְגרְל תֶשָב ׂשֵרפ
 :הָוְּר םִִיַה"לְּכ הַמַמְׂש יִנֵנֲתְנ

 רש ודָיַּב יִעָשְּפ ילע ילקשנ 14 )3(
 יח לישכה יְראָוצ"לע ףלע

 :םּוק לכּואזאל ריב ינֲֹ יְְְִנ
 יִבְרקְּב יָנֹרֲא ויָריְּבַאלָכ הָלְסי5 ס

 יָרוחְב רּבְׁשִל דַעומ יִלָע אָרְ
 :הָדּוהְיְתַּב תָפּותְבְל יָנֹדֲא ךְרָד תג

 םִיַמ הָדְרֹי יִנֹיֵעויְגִע הָיְכוְב ינאו הֶלא-לעי6 | ע

 יִשְפַנ ביִשָמ םָחַנְמ יֵּנָמִמ קחְריכ
 :ביוא רָבָנ יּכ .םיִּמָמש יִנָב ו

 ּהָל םַחְנֶמ ןיא ָהיִרְיְּב ןויצ הָשְרַפיז ₪)
 ויָרָצ ויָביִבָס | בֵקְעיְל הָוהְי הנ
 :םֶהיְְִּב הָדִנְל .םֶלְשּוְִי הָתְיָ

 יִתיִרָמ ּוהיִפ יִּכ הָוהְי אּוָה קידצ* ₪
min); crrp; 6 oi (pr oi?) npég Vudc,ל ) sic Alזז א 'דּומָחַמ | 12 °°  

 2 ₪ 026%, 0 vos; prps יִלֶא אול 1 frt sol ;(trsp accent) םֶכָל (5ס יִּתְרַּבִד) צ6]

 501 וכל | * 1? יֶנגְזה 6! 68 || ז3 6 הָּנְדיִרֹ) £0 +:eu40( 0) יברויו ו הדרה |
 4 5 ₪6 271155 638; 8 6 ₪15 np MSS vl; prpsנ | 63 לע |

° prps ins | 4 64+ dduvag (dittogr) || 16 61 6 5 Vrs. 



 1 128 הכיא 2,5—1,19

 יִבאָכַמ ּואְרּו םיִמַעְילְכ אָנּועְמַׁש

 :יִבָשב ּוקָלָה יִרּוחְבּו יִתְלּוְּ
 יִנּומְר הָּמַה יֵבֲהֲאָמִל יִתאָבָקִפ ק

 ענג ריעְּב ינֵקת נה
 :יםָׁשְפַניתֶא ּוביׁשְנְד | ומָל לָכֹא ּוְׁשְקַביְּכ

 = ּורְמְרַמַח יעמ | ילירצריְכ הָוהְי הַאְרִפ
 | יִתיָרְמ ִרָמ יכ :יּבְרְקּב יִַּל פה
 :תֶוָמּכ תְִּבַּב .בֶרָחהָלְּכַש ץּוחְמ

 יל םֵחַנְמ ןיא יִנֲא הָחְנֶאנ יִכ יועמָשיי ₪
 ְתיֶׂשָע הָּתַא יִּכ ּושָש יִתעְר ּוָעְמָש 'יּבְיאלָּכ
 :יִנוָמְכ ּויְהְיְו "ָתאָרְקדסוְי "ָתאְבַה

 ומָל לָלועְו ּףיֶנָפְל םֶתְעְר"לכ אתי (ת)
 יִעָשְּפדלְּכ לע יִל תלָלֹוע רֶׁשֹאכ
 פ יד יּבְלְו יָתֹחְנַא תגר

 ןויצדתַּבתֶא יִנדַא ווּפַאְּב ביִעָי הָכיִאי (א) ל
 לֵאָרְׂשִי תַרֲאפַּת ץֶרֶא םיִמָשִמ ךיֶלְשה
 :ֹוּפַא םויְּב וילְנְר"מְדַה רכְז"אָלְו

 בקעי תואְג"לָּ תא למה יאל ירא עלי ב)
 הָדּוהְיזתַב יֵרְצְבִמ ֹוְתָרְבֲעְּב סַרָה

 :ָהיִרְׂשְ יהָכְלְמַמ יללח ץראל יַעיִגִה

 לֵאָרְִׂי ןר.לַכ ףאיָחְּב עג
 בוא ןנָפִמ :ּוניִמְי רוָחֶא בישה
 :ביִבְס הָלְכֲא הָבָהְל 'שאָּכ בְקעיְּב רעב

 = "רָצַּכ וניִמָי בָצְנ בואַּכ ותשק ךרדי ה
 ןויצדתב לֶהֹאְּב ןיעְדידמַחִמ לָּכ גַּהְיו
 :"ותָמְח שָאְּכ ּךְׁש

 לֶאְרַשַי עֶלַּב בָיואָּכו ינדא הָיָה ה

 ויָרְצְבִמ תֶחְש ָהיֶתֹנְמְַאלָּכ עלְּב
cf 6 (+ kai ovy edpov) S || 20 I NI;18 0 םיֵּמַעָה | :פ יי !ּואָצְמ אלו  

cf 5 | rt dl;עמש  sקprקזקפ תיבב תומכ, ג1 תִוָמ ךת תיבב(?) || 21 6 ּועמש;  
 =al del lWW vel RN cf || < 16 5("תֶא) אָבָה | 91? תארק || Cp 2, ז 1 קזל ביִעַה |

 ּהָּכְלַמ !*  cf $ (trsp ,) || = 1? 6 6%אלו | ל 4? | 1? ריִּנָה | 1? םיִלְלֲח 0 5 2
 ויָת-- 1 | * al? | 4° dl (vel al? a3) | ° exc vb nonn | 5 1פַא 680 * 3 | 18



2,6—14 THRENI 1129 

 :הָיְנַאְו הָיְנַאְּת הְדּוהי-תַבַּב בֶריַו
 ידעמ תֶחש יו יוַּנּכ מחו 0

 תֵּבְׁשְו רעומ ןזיִצְּבוהוהי תַבְׁש

 :ןהכו למ פאב ץֶאְניו
 ושדקמ רֶאְנ ּוחְּבְזִמייִנדַא חַנֶזז 0

 ָהיִתונְמְרַא תָמּוח ביואדדיַּב ריִנְסַה
 :רעומ םּויְּכ .הָנהְיתיִבּב ּוְנְתַנ לוק

 ןויצדתַּב תמֹוח היִחְׁשַהְלו הוה בֵׁשֲח (ח)
 עָלָּבַמ ודי ביִשָהְאְל וק הָטְנ

 ּולְלְמָא יָדִי הָמֹחְו לחלב
 היָחיִרְּב 'רְֵּׁשְו דֵּנַא ָהיֵרְעְׁש ץֶרָאָב יוֲעְבַמְפ טו

 הָרּוּת ןיִא .םִיּגַב ָהיַרְׂשְו ּהָּכָלַמ
 :הָוהְיַמ ןֹוֵזְח ּוָאְצְמְדאְל ָהיִאיִבְנ"ם

 ןויצדתב :יגְקז ומדי ץֶרָאְל ובשל ₪
 םיקׂש ּורְנֲח םֶשארדלע רָפָע ֵּלֲעָה
 :םֶלָּוְְו תֶלּותְּב ןשאר ץֶרֶאְל ּודיִרוה

 יֵעַמ ָּרָמְרַמֲח יניע תוָעָמְדַב לכו ₪
 יִמַעְחתּב רֶבָשלַע ייִדבְּכ אל שנ
 :הָיִרְק תוְבחְרְּב קנויִו לוע 'ףַסֶעּב

 יו ןגָּד הָּיַא ּורָמאְי םֶתֹּמֲאְלִ ל
 ריע תווְבחְרּב לֶלחָּכ םַפטַעְתַהְּב
 :םָתֹּמֲא קיָחלֶא | םָׁשְפַנ ְךפתְׁשַהְּב

 םלָׁשורְי תֵּבַה ףָל"הַמִדַא 'הָמ יּדַועֲא-הָמיג (ט)
 ןוזצדתּב תַלּותְּב ףמַחְנִאו ףָל"'הְוָשַא הַמ
 ְָל"אַּפְרי יִמ \ ףָרְבַש 'םיּכ לוָדְנ

 לָפְתְו אְוָש ל ּוַח ךיאיִבְני 0
 ְךֶתיִבָש ביִשָהְל ךנועלע ּולְנאָלְ
 :םחּודַמּו אְוׁש תֹוֲאְׂשַמ ְּךֶל ּוזַחְיַו

  sed cf? |? prb = ingen | 7 cf Sion v6| g ° sicןֵפָּנַּכ; 1? בָכגכ, 6 * 6
 | ₪ (ט וגפ) | * 41 || זס 1 ? 'י | זז * 648 יִרבְּכ | ל = 'ַהְּב; 1 ₪ ףטַעַּב [ ז2 4
 |  | > 66 ₪06'ועַא, 0 "עא, 1 ₪ 6 9 ּךרָעָא | ל ם1 אופפ טמפ הָמּו %* 13

 4 6 Dוכ £ super  (ףךַּמְמ) | 14 0 ְךַתּובְׁש, א ְךֶתיִבש
Biblia. 73 



 1130 הכיא 32—2,15

 ףרד יִרְבְעְלָּכ םִיִּפּכ ְךִַלָע ּוקְפְסיפ ס
 םלֶשּורי תּב"לע םשאר ּועְנִיַו וקרש
 :'ץֶרֶאָהְלַכְל שושָמ ' יפי יתַליִלְּ ּורָמאיש ריִעָה תאְזַה

 ךבְֲאלְּכ םֶהיִּפ לע וצָּפ יי (פ)

 ּונָעָּב וְְמָא .ןש"וקרחינ וקרש
 ּוניִאְר ּונָאָצְמ 'ּוהְניּוקָש םיַה הז א

 ּותָרְמָא עַצְּב םָמָז רֶׁשֲא הֶוהְי הָשָעיז
 לַמֲח אָלְו םֶרָה םדָקייֵמיִמ הָוצ רֶׁשֹא
 ְיֵרְצ ןְרָק םיִרֲה בא ְּךלָע חמשיו
 ןויַצ-תַּב 'תמוח יִנֹרַאלֶא ימָּבִל קעצ'5 |

 הָליֵלְו םַמּוי  הָעְמִה לחָּגכ ידירוה
 :"ָךְניִעְדתַּב םֶּלִּתְילֶא ְּךְל תנּופ יִנָּתְּתְדלא

 תורמָשֶא שארֶל ליל ירמי 7
 לנדא יִנָפ חַכְנ דל םִיַּמַכ יֵכפַׁש

 יל שפע ךוֿפּכ ויֵלֲא יִאְׂש
 :'תוצּוח"לָּכ שאָרְּב בַעְרַּב םיפּוטעָה"

 הָּכ ָתְלְלוע יִמָל .הָטיּבַהְו הָנהְי הָאְרִי ר
 םיִחָּפְַט יִלָלְע םֶיְרִּפ םיִׁשָנ הָנְלַכאּת"מא
 :איִבָנְו ןהפ ינדַא שּדְקִמְּב גְרֶהְידִא

 ןקְזְו רעג יתוצוח ץֶראל ּובְכָשיי ש
 בֶרֲחַב ּולְפַנ יִרּוחְבּו יִתְלּותְּ
 :ּתְלַמִח ה יאל ִּתֲחַבַט ְּךַּפַא םויָּב ָּתְגרֶה

 ביִבָּפִמ יִרּוגַמ דעומ םוויְכ אָרְקִתְי> (ת)
 .ריִרְׂשְו טיִלַּפ /הָוהְידףִא םוְיַּב הָיָה אָלְו
 ּפ :םלכ יביא יִתיִּבַרְו יִּתְחַפְטרָשַא
 :ותְרבַע טָבָשַּב יִנָע האָר רֵבּנַה יִנֲאי 3

 :רואהאָלְ ּךָשח ּךליו גהְנ יתוא?

 15 5 68 טז6ס0צ06 00 (6 פץצ אלילכ) | ל* 41 (םש 69); 41 'איָש ₪
 ריִעָה 661 || צ 16 (ע) 5155 5 קס 17 (פ) || 16 *1 ₪ 6 68 ָהּונְעַלְּב | * ;ל |
 18 **1 ךָל יקעצ: םז5 (ףלק) ְּךַּבְל 'צ | ל 1 תַלּותְּב; קזז5 יִמָה || ל וו 5
 830 לא | 3755 65 ךיִניִע | 0 הָליִלַב || * מוז M85 הוהי | =< 4
 add {{ כז * | ? 'חַב | « D mit MSS Vrs N7] | 22 1 fitירֹוגְמ, קז יֵרְרֹונִמ (

 וג = Amere) cf 0 gui terrerent me || Cp 3, : 60 הָאר.



3,3--29 THRENI 1131 

 :םיַה"לְּכ ודי ּךָכַהִי בָׁשָייִּב אי
 :יתומצע רָּבָש יִרועְו יִרָשְב הָלְּב< ב

 :"הָאְלְתּ שאר ףקיו" יִלָע הָנָב5

 ית ריגה צא לו דב ר 0
 :'יִתְלְפְּת יםֶתָש עושאו קא יִּכ גי
 :הָוע יִתביִתְב תיִזּגּב יכְרִד רַדָנ

 :םיִרּפְסַמַּב היִרַא יִל אּוה ברא בדי ה

 :םַמֹוׁש יֵנָמְׂש יֵנֲחְׁשִפיַו ררוס יִכְָּדי
 :ץחל אֵרַמַּכ יֵנֵביִציַו ותָשק ריי

 :ותָפָשא יִנָּב יִתיִלְכְּב איִבַהג ה
 םיַהלָּכ םֶתָניִנְנ .יִמָעְדלֶכְל קחש יִתִיְיָהי*

 :הָנעל נורה םיִרורָמְב ִנעיִָּשהי
 :רָפְאְּב יִנָשיִפְכַה .יִנָש ץֶצֶחַּב סֶרְנִיַו < 0

 :הָבּוט יִתיִשֶנ יִשְפַנ םוֶלָשִמ חַנְַתִנ
 :הָוהְיִמ יִּתְלַחּוְתְו יחְצַנ דָבָא רַמִאָוי

 :שארו הנעל יִדּורְמּו יִיְנְעְדרֶכְזּפ ₪0
 :יׁשפנ לע הש רכזת רכז
 :ליחוא ןּכילע בלא ביִׁשֲא תאי

 מחר לְכָל כ יונמֶת"אָל יִּכ הָהְי יִדסַחיי ח
 ְֲּתָנּומֲא הָּבַר םיִרָקְגִל םיִׁשָדֲח*:
 :ול ליחוא ןֶּכילַע ייֵׁשְפַנ הָרְמָא הָוהְי יֵקָלָח=י

 :ּונָשְרְִּת שָפָנָל וקל הָוהְי בוט (פ)
 :הָוהְי תַעּושְתְל יםָמּודְו ליִחְיְוי בוט

 :ויִרּועְנּב לָע אָשּודיכ רֶבָּגִל בוט
 :ויִלָע לָמְנ יּכ םלָיְו דָדְּב בשו5 ₪

 :הְוָקִת שי ילּוא והיפ רָפְעַּב ןַתִי
 5 = סטפ; 6 ישאר; קז[פ 'ת ישאר "יו; 31 ישאר "יו האלת || 6 115 6'" 'ִּב |
 8° mlt MSS D (8 DY); S non audivit || ® prps RD || g 3 קו | דס 0

prb recte || 14 | prb 6 Seb ca soMSS S Dy |ירא | 13/6 1006; 6939 טוסו(,  

 17 16 6 "יו; 99 חַננִּתַו | 20 0 חֹוׁשָהְו (ג חחש), א חי --; קזקפ ַחְו-- | 22 * 1 6
 15 69 83 ּומַת | * גס ? D postישדח 23 | 24 1? יִּתְרַמָא | 25 0 יקל

 א וקל | 26 ** קז5 םַמָדְו לָחִיי ץe! םָמּוד ּולֲחַי | 27 ו MSS 6559 יִנַמ.
*73 



 1132 הכיא 5

 :הָּפְרָחְּב עַּבָשִי יחל והּכִמְל ןּתִי
 :יִנדַא םֶלַעָל חַנֶזְי אָל יִּכּיי כ)

 :ודסח בר םַחְרְו הָגֹוה"םִא יִּכ
 :שיִאריִנְּב הגו ְּלִמ הנע אל יי

 :ץֶרָא ירא לכ ולר תַחּת אכל ל
 :ןויְלֲע יִגְּפ דָגַג רָבָנ"טַּפְׁשִמ תוּטַהְל
 :יהֲאָר אל יָנֹדֲא ֹוביִרְּב םֶרֶא יִתָנעְל*

 :הָנצ אל יֵנֹדֲא יִהָּתַו רַמָא הֶז ימה (מ)
 :בֹוּטַהְו תוַעְרִה אֵּצַת אל ןוילָע יפמ8
 :וַאְטֲח-לע רֶבָג יִח םָרֶא ןגּואְתּי-המפ

 :הָוהָי-רע הָבּוׁשָנְו נב וניִכָרָד הֵׂשְפִחַנִפ ₪
 :םִיָמְׁשִּב לֵא-לָא םִיֿפַּכילָא יֹונֵבָבְל אֵׂשְנּי
 :תְחְלְ אל הָּתַא ּוניֵרָמּו ּונעׁשַפ ונח

 ָתְלַמֲח אל ָּתְגַרָה ּונַפדְרִתַו ףאָב הָתָּבַסי ₪
 :הָלְפִּת רוָבַעִמ דל ןָנָעֶב הָתָּבִסיי
 :םיִמַעָה בֶרְקְּב ּונָמיִשְּמ סוָפְמּו יחס

 :ּוניִביִאִלָּכ םָהיִּפ ּונְיְלַע ּוצָּפי* (פ)
 :רֶבָשַהְו 'תאָשַה ול הָיָה יִתַחַפָו דַחַּפל
 :יּמַע-תַּב רָבְׁש-לע יֵניֵע דֵרָּת םימייִנְלַפ 5

 :תֹוְנְפַה ןיִאמ .הַמְדְת אֶל הָרְנַנ יִניִע8ִפ (ע)
 :םִיָמׁשִמ הֹוהְי ארי ףיַקְׁשי-רַ

 :יָריע 'תָֹנְּב לכ * יִשְפַנל יהָללּע יניעיי
 :םָּנִח יביא רופצַּכ יִנּוָדָצ דוצ5< ₪

 :יּב ןָבָאדודַו יח רוב ּותְמְצ
 :יִּתְרזְגִנ יִּתְרַמֶא יִשארדלַע םומדּופצ*

 :תֹויְּתַחַּת רּוּבִמ הָוהְי מש יִתאָרְת5ִ ק)
3r Var® הוהי ; 6א6 ץפ, 6 33 שיא ינב || 32 (02%*ל וי-- | 33 קזס הָבַו (סו 5 

 ֶטא 1 prb 41 | 39 KG i;ר | 36 * mlt MSS Y min || ® 6# éirev, prps Yאָגְיַנ)
Q mlt 55 ,ויָאָטַח || 40 < 6 כרך frt recte || » prps הp— || qr * mlt MSS 
 אלו | + 46--48 (פ)  || 43 ml: MSS Vrsלע; 0 שש  | * 1c 6ּוניֵבָבְל 63%
  2), 0155 0600 6סספ+ 49--5ז (ע) | 47 * 6 <. 9006 (ןורָחְו 5 6155
vb noi? || (0ח0ק?) ל 1 155 6% 6 W, sim ¥ || 5o prps TY vel 77כD | 

 51 ** קזקפ הוהי ללוע :ייָנֲע (זזק :) | *-ל 1? תֹונְּבִמ ve1( זז תֹוכְּבִמ) | 2 8
 - "לָּכ | 54 6 אח )יתר



5-8 THRENI 1133 

 :ייִתְעְוׁשְל ייָתָחְורְל נָא | םלָעַּת-לַא ָתְעַמָׁש יִלוק55
 :אָריִּת-לַא ָּתְרַמָא ְךאָרַמֶא םיְּב ָתְבַרָקז

 :ייח ּתְלֲאְּג יִׁשְפַנ יֵביִר יגֹדַא ָּתְבַרפ (ר)
 :יַמַּפְׁשִמ הָטפש יִתְתַּוע הָוהְי הָתיִאְרִ

 ;רל םֶתְבְשָחַמלָּב מנ הָתיִאְרִפ

 יע םָתבְׁשְחִמ"לְּכ .הָוהְי פרח תמי ש
 :םּוַהדלּכ יִלָע םֶנּויִנָהְו ימק יִתְפְש<
 :םֶתָניִגְנמ יִנַא .הָטיִּבַה םֶתְמיִקְו םָּתְבִׁש“

 :םֶהיֵדְי הֵׂשֲעַמְּכ הָוהְי לּוְמְּג םֶהָל ביִשָתא (ת)
 :םֶהָל ָךְתָכֲאַּת בֵליתַּנְנִמ םֶהָל ןִּתַת"
 פ | הָוהְי "יִמְש תַחָּתְמ םֶדיִמָשַתְו ףאָּב דר

 בוטה םֶתָּבַה 'אָנֶשַי בָהֶז "םַעּוי הָכיֵאי 4
 :תוצּוחדלָּכ שאְרַּב שֶדְקיִנְבִא הָנְכַפִּתְשִּת

 זַּפּב ee םירקיה ןויצ נב (ב)
 :רצוי ידי השעמ שֶרַח"ילבנְל ּובְׁשֲחְנ הַכיִא

 ןהיִרּוג 'ּוקיִניַה דש ּוצְלֲח "ןיִּנַתְַני כ

 ָבְדמְּב 'םיִנֲע וכ" רְֶכַאְל מעת
 אָמְעּב ָּכְחלֶא קנוי ןושָל קב (ר

 :םֶהָל ןיא שֶרפ םֶחָל ּולַאָש םיִלְוע
 תוצּוחב ּומָשָנ םיֵּנַרֲעַמל םיִלְכָאָהפ ה

 :תֹוִתַפְׁשַא ּוקְּבַח עלות יִלֲע םיִנָמֲאָה
 םֶדֶס תאָטַחְמ יִמעְדתּב ןנע לנו

 :םיִדְי ּהָב ּולָחְאלְו ענְריֹומְכ הָבּופַהַה
 בלחמ ּוחצ גְלָשִמ יִהיִרִיְַנ ּוָּכדד 0

 :יםָתְרְזִּג ריפס םיִניִנַּפִמ מצע ּומְדֲא
 תֹוצּוחּב ּורָּכִ אל םֶרֶאָּת רּוחְׁשִמ ךָשֶחי ₪

 דדווצ

 | 'ִלּו, 62 יִתְעּושיִל  (cf 6 dénow) || > dl (Var); 271155יִתְמְוַצְל 54 1* 56
58 dl | 60 271155 636 יִלָע (dl mtr cs) | 6r pl MSS ;יל al | 63 8A 

  | 66 *16םֶּדְנָנִמ ?, 6 = 48, \ע 'ָנְנ | 64 115 3 םֶלּומְג | 66 9 ְתֶאְלְּ
GOMES ְךיִמְׁש | ל 61 >6 5 | Cpa4,r° SEY obscuratum est | Pft= lux, 
cf arab (trsp =) | 2 241155 66 --י | 3 * QD | 5 8 ָנָה | < 5 ? 6 3 הָתִיָה' | 
4 ] c Q mlt MSS 506 658 םיִנְעיִּכ: א גט | 5 1 םיִנְדַע םֶתָל 61 41 ל | 
6 = sine hominum opera cf 6 émévecav || 7 * | ָהיִרָעְנ | bl ft (םֵדָא) םֶרוע 
prps 'P DDD | ° dub; prps TQ. 



 1134 הכיא 21—4,9

 :ץֶעְכ היה שָבְ םֶמָצִע-לַע םָרֹוע רַפָצ
 בַעְר יֵלְלַחַמ בֶרָּתיֵלְלַח ּויָה םיִבֹוטְפ ₪

 :יָדׂש יתֹובּונְּתִמ םיִרָקְדְמי ּובָזי םֵהׁש
 ןהידלו 2 תוינָמִחְר םיִשָנ ידיי 0

 = תימעזתּב רַבָׁשְּב מל תורל ו
 וּפַא ןֹורֲח ְּךפְׁש ֹותָמֲח-תֶא הָוהְי הָלְּכי כ

 :ָהיִתדְסִי לכאתו ןֹויִצְּב שאת
 לָבַת יִבָשְי לפו ץֶראיִָלמ וניִמֲאָה אלי (ל

 :םֶלָשּוי יִרעָשּב ביו רע אבן יִּ
 הְיְנַהְּפ תֶבּוע ָהיִּפיִבְנ תאָטַחְמיי מ

 :םיקידצ םּ ּהָּתְרְקְּב םיִכְפְׁשַה
 םֶַּּב ּוְלַאְגְנ תֹוצּוחַּב 'םיִרְוע יועָנצ 0

 :םֶהישְבְלִּב ּעָ ּלָכְּו אָלָּ
 ּעֶגִּת"לַא ורּוס "ּורּוְס ומָל ּואְרְק" אָמָט ּורּוסי5 ס)

 :רּונְל ּופָסּוי אָל .'םיוגַּב ּורָמֲאי ּוענ"םּנ צב יִּ
 | םָמיּבַהְ לףיסוי אָל יםֶקְלַח הָוהְי נפו )₪(

 :ונְנִח אל "םינקז אש אל םיִנֲהְכ נפ
 לָבָה ּונָתְרזְעְלֶא ּוניִניִע הָניִלְכִּ הָניֵעז ₪

 :עשוי אל ווגלֶא ּוניִּפצ ּונָתיּפִצִּב
 וניִתבַחְרְּב תַכָּלִמ ּוניִדָעַצ ּודְצי (צ)

 :ּונָאְק אָבְיִּכ .ּוניִמָי ואָלִמ ונצק ברק
 םִיָמָׁש יֵרְׁשנִמ ּוניִפְדְר ּויָה םיַלקיפ

 :ּונָל ּובְרֶא רֵּבְדַמַּב נק םיִרְָהֲה-לע
 םֶתֹותיִחְׁשִב דלג הָוהְי חיִשְמ ּוניַפַא ַחּוָרפ 0

 :םיוגב הָיִחְנ לב ּונְרַמָא רֶׁשֲא
 לע ץֶרָאּב' *יתְבָשוי  םודָאזתב יָחְמְשְו שישי (ש)
 n' g = dub; prpsּכ םיִדָּומ ?) | 1? תּורָבְל |16 לכ; x לכו |

eyphropot 60786( |ל ₪6 80, 6 םירבע 66  | J min14 * תוו6 3155  = 
 ו דף << 06 ? || * 115 וצאנ 6 8צמ0מףססא (3תצְב) 9 ;iurgat sunt 1? ןדָנ
 < 5 466 | 16 cf ad 3,46 || * 2MSS 6 D7; prps Dp | p זps ופיסוי |
 ° 1 sing || ° 1 קזט 6 65 םיִאיִבְנ | 17 :Q A 60 ןנידוע ; סזפ הָמ"דְע (ג] דוע

r. duo.6 הָנְדְע = הָּנַהדדַע) | 18 "7-1 55 501 ּורָצְק | 1 םָּתְחַׁשִּב 6 6 6 + = 

| 0% avrdv )% ףטשצ) | 2ז * 0 תש א 5 יִתְבָשו | b-b gexcl 9gMSS Cpl 

om Ply & ix Gerh. 



422-2 THRENI 1135 

 :יִרָעְתַתְו יִרְּכָשִּת סוּכירָבֲעֶּת לעם
 ְךָֹולְגַהְל ףיִסֹוי אל ןויצזתַּב ךגֹוע"םַּת>י (ת

 ס ְךיִתאטַח"לע הָלִּג םודַאזתַּב ךנֹוע דָקּפ

 :ּונֲתְּפְרִח"תֶא הָאְרּו טיָּבַה ּונָל הֶיֲה"הַמ הָוהְי רכזי 5
 :םיִרְכָנְל יּניֵתְּב םיִרְָל הָכָּפָהָנ ּונֵתָלֲחַנ*
 :תֹונֲמְלַאַּכ ּוניֵתֹּמֲא בָא ןיַא, ּוניֵיָה םיָמֹותִיַ

 ּואָבְי ריִחָמַּב ּוניִצִע ּוניִתָש ףָסָבְּב ּוניִמיַמ
 :ּונל"חנּוה 'אל ּונֲעַנִי ּונָפְדְרַג ּונְראָוצלַע'5

 :םְָכ עּבְׂשִל רּושא די ּונָתָנ םִירְצִמ*
 :ּונְלָבְס םֶהיִתְְיִע וָחְנַא םֶניֵא ּואָטְח ּוניָתֹבֲאז

 :םֶדָיִמ ןיִא קָרּפ ּונְב לְׁשַמ םיִדָבֲע
 :רָּבְדִמַה יֹבָרָח יִנָּפִמ ונחל איִבָנ ונׁשְפנְּב
 :בַעְר תופעל יִנָּפִמ ּורָמְכָנ רּוָּנַתַּכ ּונרועיפ

 :הָדּוהְי יִרְעְּב תֶלְתְּב ונע ןויְִּב םיִשָניי
 :ּורָּדְהב אל םיִנְקְז ינְפ ּולְתַג םֶדָיְּב םיִרָשיי
 :ּולָשְכ ץֶעּב םיִרָעְבּו ּואָשְנ ןוָחְמ םירּוחבי>
 :םֶתְגיִגְּנִמ םיִרּוחְּב ּותְבָש רַעָשְמ םיִנְקָזי+
 :ּונְלּוחְמ לָבָאְל ךַּפַהְג ּונָּבְל שושְמ תַבָשי5
 :ּונאָטַח יּכ ּונָל אָנְיוָא ונשאר תֶרָטַע הלפני

 :ניגיע ּוכְׁשֲח הָלֲא-לע ּונּבִל הָוָד הָיָה הולֲעיז
 :וָבדּוכְלַה םיִלָעּוש םָמָשָש ןויצ-רה לעיל

 :רורָו רול ךֵָסִּכ בֶשַּת םֶלְִעָל הָוהְי הָתַאי
 ימי ָךֶרֶאָל ּונָבְעִת ּונחְּבְשִת חַצְנָל המי
 :םֶדְקּכ ּוניִמְי שדח 'ִבּושְנְו יא הָוהְי ּונָביִשַהְי
 :דֶאְמְדַע ּוניִלָע ְּתָפִצִק ּונָּתְסִאָמ סָאָמ"בֲא יב:

Cp 5,  K טיֵּנַה, 0 הָטיִּבַה | 2 66 יל ? | 3 0 ןיִאְו | 4 6% 
  || ₪ 55 6 conjg c 4; X praem Zuyég: prpsגונוסז (3ניִמיִמ) ; 1 48 6[ 60 ל

  | 6 6ריֵנ* @ || = 0 אלו  155 13) || ° prps oY (= iugwm)צלע לע (תוו+
  | 7 1c Q VarS SUE) ‘} (et 'NI?) || g * mit MSS 13— J} ° prpsםֶהָל
 | רַמְכָנ  vel melius c 6°ּונירזע  2); # gladii et.. | ro lc pl MSSברח

13 6 xAavOuév, ¥ impudice abusi sunt || 18 sic 8c Or; pl MSSF Dhwnw | 

 ךילא ||? 0 הָב-. ! veהוהי ! 41? veזס 6480 'ַאו | 21 * ז ינדא;



 1136 תלהק 18—1,1

ECcLESIASTES. n?הp 
 :םֶלְשּוריִּב ְךֶלֶמ דֹוָּדְּב תֶלָהְק יִרְבְּדי 1

 :לָבָה לָּכַה םיִלְבַה לֵבֲה תֶלַהְק רֶמֶא םיִלְבֲה לֵבֲה
 :שָמָשַה תַחְּת לָמעַיש ּולְמֲע-לֶכְּב םֶרֶאָל ןורְתי-המי
 :תֶדָמֹע םִלוֲעְל ץֶרֲאָהְו אָּב רֹוָרְו ךלה רח
 יףָאוש ֹומֹוקְמ-לֶאְי שָמָשה אָבּו שָמָשַה חרזי

 ןופְצ-לָא בָבֹוסְו םֹורָּדלֶא ךלוה6 :םָש אּוָה חַרֹז
 :ַחּוְֶה בש ויַתֹביִבְס לַעְ ַחּורָה ףלוה בבסו בבוס
 אלְמ ּוְניִא םִיַהְו םִיַה" לֶא םיִכְלַה םילֲחנַה-לְּכז

 :תֶבָלל םיִבָש םַה םש םיכלה םיִלָתְגהְש םוקְמלֶא
 רּבדל ׁשיִא לכוודאל םיִעגִי .םיִרבְּרַה"לַכ
 :עמְׁשַמ ןזא אָלְמִת"אָלְו תֹואְרל } ןיע עַּבָשַתְאל

 שֶרָמיִלָּכ ןיִאְו הָשָעיִש אּוָה הָשעְגשדהמו הָיָהְיַש אּוה הָיָהְׁש-הַמפ
 הָיָה רָבָּכ אּוָה שֶרִח הֶז-הַאְר רַמאיִׁש רַבְּד שי :ׁשֲמׁשַה תַחַּת

 םיִנרחֶאְל םנְו םיִנשאְָל ןוְז ןיאיי :ּניִנָלִמ הוה רֶׁשֲא םילעל
 פ | = :הָנרַמאְ ויהי םע ןורקז םֶהָל הייל ויהיש

 -תֶא יִּתְתָנְוי םָכׁשוריִּב לֵאָרְׂשִיײלע ּךָלַמ יִתיִָה תֶלַהְק יִנַאיי
 ואּוִה יםִיָמְׁשַה תַחָּת הָשַעִנ רָשַאלָּכ ילע הָמְכֲחַּב ּותָלְו ׁשֹורְדְל יֵּבל
 -לָּכ"תֶא יִתיִאָרצ :ּוּב - תוגְעל םֶדֶאָה נבל םיִהלֲא ןַתְנ עֶר ןינע
 :חּוְ תּוערו לבה לָּפַה הָּגִהְו שָמָשַה תַחְּת ּוׂשֲעַנַש םיִׂשְעַּמַה

 :תוְָמַהל לכגודאל ןח יןקַתל לכוידאְל תָנְעְמ 5
 הַמְכָח יִּתְּפַסּוהְו יִתְלּבְגַה הּגִה יֹנַא רֹמאָל בלד ינַא יּתְרַבְפ

 :תעָרְו הָמְכָח הָּבְרַה הֵאְר יִּבַלְ טְלׁשּור-לע יִנָפְל הָיָהְ"רָשַאלּ לע
 הָז-םַּנְׁש יִּתְעַדְ תלו *תוללה יִתַעַדְו הָמְכְח .תערל לבל הָנּתֶאְו יז
 :ַחּוְ ןויער אּוה

 :בואְכַמ ףיסוי תַעָּ ףיסויו סַעָּביבְר הָמְכָח בֶרֶּב כי

 סק 1, 5.77 1 6 1155*) ףאוש ומוקמדלאו | זס 51155 ּויָה | 13 * סז
 לֶא | ל .- 300 Wn; cf 1,3.9 etc | 15 °1 prb ןְקָּתַהְל || ל פז תּולָּמַהְל |
 16 140155 םלשוריב (2) | צָל 51 תעלו הַמְכָח | > | onn MSSת c תוללוה

 )10,13( | = mlt MSS לב(. :
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 בֹוֵׁטְב הַאְרּו הָחָמִׂשִב הָכְּסִנַא אַּג"הָכְל יֵּבְלְּב יִנֲא יִּתְרַמָאי 2
 הֶּז-הַמ הָחַמְשְלּ ללּוהמ יִּתְרַמִא קוחׂשל* ס ולָבָה אוה-םנ הָּנִהְו

 הָמְכחּב גָהג ילו ירְשְּביתֶא ןַײב ושִמל יְִלְב יִּתְרַת :הָשע
 ושעי רָשא םָרֶאָה יגָבְל בוט הָזיֵא הָאְרֶארַׁשא דע תּולְכְּב זחֶאְלְו
 םיִּתְּב יֵל יִתֹיֵנְּב ישעמ יִּתְלּרגַהצ :םֶהיִיַח יִמָי רַּפְסִמ םִיִמָשַה תַחָּת
 -לָּכ ץע םֶהְב יִּתְעַטְנְו םיִסּרְרַפּו תו יל יִתיׂשֲע :םיִמְרְּכ יל יִּתְעַטְנ
 :םיצע חמוצ רעי םֶהַמ -תוקָשַהְל םימ תווָכְרִּב יִל יִתיִשעַ :יִרּפ

 ןאָצְנ רֶקְב יּהָנקִמ םֶג יֵל יהָיַה תָיַבייִנָבּו תֹוֹוְפׁשּו םיָרֲע "יתיֵנק
 ףֶחְּכ"םּג יִל יִּתְסנְּכ :םֶלָשּוְיִּב יִנָפְל 'ּויָהְש לָּכִמ יִל הָיָה הָּבְרַה
 תֹונְנעֶתְו תֹורְׁשְו םיִרָׁש ל יתישע תוְגיִדָמַהְו םיִכָלִמ תלְְסּ בָהָזְ
 | ינָפל הָיָהְׁש למ יִּתַפְסּוהְו יִתְלדְְו :יתוְְּׁשְו הש םָרָאָה יֵנְּב
 יִתְלַצִ אל יַניֵע לֵאְׁש רֶׁשֲא לכוס :יִל הֶדְמַע יִתְמַכֲ ףא .םֶלָשּוריִב
 ילָמַעלּכִמ ַחַמָׂש בלי הָחִמְׂשִ- לָכמ יִבְלתֶא יִתְעָנַמאל םָהַמ
 ידי ושעש ׁׂשֲעמלכְּ יָנא .יִתיִנְפּוי :יִלָמעלָּמ יקלֲח הָיָה"הָזְ
 ןֹורְתַי ןיִאְו חור תּוערּו לֶבָה לָּכַה הָּגַהְו תושעל יִּתְלְמַעש "למעְבו

 שמשה תַחָּת
 םֶדָאָה 'הָמויִּכ תּולְכסְו "תולְלוהְו הָמְכָח תוָפְרְל יִנַא יִתיִנָפּוי

 שיש יִנָא יִתיִאְרְו :ּוהּושָע רֵבְּכרַׁשֲא תֵא ּךְלמַה יִרָחֶא אוביש
 :ךשחההןמ רוָאָה ןוָרְתיְ תּולְכַפַהְרִ הַמְכֲחַל ןֹורְתְי

 וה ךַׁשֲחַּב ליִסכַהו ושארַּב ויָניֵע םֶכָחָה יצ
 יִּבְלַּב יִנַא יִּתְרַמָאְו 5 :םֶלָּב-תֶא הָרקִי דָחֶא הָרָקַמְׁש יִנָא-םנ יִּתְעַרְיְו
 יִּתְרַּבְדְ רַתִי זַא יִנֲא יִּתְמַכֲח הלו ינרקי יִנָאדּנ ליסה הָרְקִמְּכ
 רַבְכָשְּ םלועל ליִסְּבַה םע םֶכֲחְל ןורכז ןיא 6 :לָבָה הֶז-םנש יִּבלְב
 יֵתאנְׁשְל :ליִחְּבַה- םַע םֶכָחָה תּומָי ךיִאְו חֶּכָשַנ לַָּה ן םיִאְּבַה םיִמיַה
 לָבַה לֹּכַהיִּכ ׁשֵמָׁשַה תַחַּת הֶׂשעגְׁש הֵׂשֲעמַה ילַע עב יִּכ םייַחָה"תֶא

 לָמָע יג יִָמעְָּכְתֶא נא יִתאְֶשְו" :ַחּור תּועְר
Cp 2, 3 2MSS 680 WT | 7 * 29MSS+ 7 |° 1MS ng | 8 Var” 

Kimchi njpp || % 870155 הָיָהָש ; + 9; 1,16 || 8 = textus et sensus perincert; 

6 oivoxéov kali oivoxéac (NITW| NW: sed voc aram אָרְׁש notionem vini 

per se haud exprimit, cf G); $ pincernae et propinatrices; ‘A kuAikiov Kai 

xvkiria,  scyplhos et urceos in ministerio ad vina fundenda : ? | N\הרש ושר 
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 תלהק 3,11—2,19

 םכְחַה עדי ימּופ :יָרֲחֲא הָיִהיַׁש םֵדֲאְל ּונֲחיִנֲאְׁש ׁשֵמְׁשַה תַחַּת
 שמשה תַחֶּת יתמכתשו יִתְלמְְש יִלָמַעְלֶכְּ טלי לפס וא הָיָהְי

 יתְלַמְעש למעל לע יּבְל-תֶא שאול יִנֲא יִתּוּבַסְו>> :לָבֲה הז

 םאלּו ןוְׁכבּו תַעָרְבּ הָמְכְחְּב ִלָמַעַש םֶרָמ שי"יכיי :שַמָשַה תחת
 הוה"הָמ וכ :הָּבִר הָעְרְו לָבָה הז"םנ וקְלֶח ּונְנִתִי וב"למע אָלָש
 = דִלָכ יִּכי :שָמְשה תחת לָמָע אּוהש בל ערב ולְמֲע-לְכְּב םָדֲאְ
 | זאּוה לבה הָז-םֹג ובל בֶכָש"אְל הלב ונָיְנְע סַעַכְו םיֿבאָכמ וימי

 ולָמִעּב בוט ושְפַנ-תֶא הָאְרֶהְו הָתְׁשְו ילָכאיש יםֶדָאְּב בוטדןיִא+
 ישי ימו לכאי יִמ יּכ5 :איָה םיִהלֲאָה ךיִמ יִּכ יִנָא יִתיאְר הז

 הָחְמְִו תַַדְו הָמְכח ןתָנ ייִנְפְל בט :םֶרְְל יי :ייִנָמִמ ץּח
 הָו-םּג םיִּהלֲאָה יֵנְפִל בוטל תָתָל סֹוֹנְכְלְו ףסַאְל ןִיְנַע ןַתְג אָטוחלְ
 ַחּוְר תּועְרּו לבה

 ס  :םִימָשַה תַחְּת ץֶפָחְדלְכְל תעו ןמז לכלי 3

 תּוָמְל תעְ תָרלְל תעי
 :ֵעּוְטְנ רָֹקֲעַל תַע תַעַטָל תע
 אֹופְרל תַעְו נורהל תעצ

 :תֹוְנְבִל תעו ץֹורְפְל תע
 קוחַשְל תעְו תֹוּכְבָל תע+

 :דוקְר תעו דוָּפְס תע

| 1138 

| 

 םיִנָבֲא ְּךֶלְׁשַהְל תע5
 קּובֲחְל תע
 שֶקְבְל תי
 רֹומָׁשְל תע
 עּורָקְל תעל

 תֹוֵׁשֲחַל תע
 בֹהָאָל תַע
 הָמָחְלִמ תע

 :למַע אּוה רַשַאַּב הָשּועָה ןורֶתִיהַמפ
 ָהְלֶא ןַתְנ רש ןיְנַעֶה הָׂשְע לֵכַה-תֶאיי :ֹוּב תונעל םֶדֶאַה ינְבל םי

 םיָנְבֲא סוָנָּכ תַעְו
 :קָּבִחְמ קֶתְרל תַעו
 דָּבַאְל תַעְ
 :ּךיִלָשַהְל תעו
 רוּפְתְל תעְו

 :רָּבְל תַעְר
 אָֹׂשְל תָעְ
 ספ  :םלָׁש תעו

 -תֶא יִתיִאְריפ

FS: 

 םָדָאָה אצמודאל רֶׁשֲא יִלַּבמ םֶבְלְב ןתַנ םְלֹעֶה-תֶא םַּג וּתָעַב הָפָי

2o mlt 155 6 + יִּתְמַכְחַשְו (6/ 19) | 24 51 כצט 6 5 ל (cf 22; 6,12; 8,15)| 
VIמ cf 3,22; etiam 3,12; 815 || 25 * 6S nn! | ° 1c 8MSS 63 Hier smn. 
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 1-8 ו 1139

 ןיִא יִּכ יִּתְעַיי* :ףֹו"רֲעְו ׁשאָרַמ םיִהְלֲאָה הֶׂשְע"רָׁשַא הֵׂשֲעמה"תֶא
 םדֲאָה-לְּכ םָנְויפ :וּיַחּב יבוט תֹוׂשֲעַלְי תֹומְשְל"םֲא יִּכ םָּב בוט
 יִּתְעַרָי+ :איִה םיִהלֲא תּתמ ול" לכְּב בוט הֶאָרְו הָתְׁשְו לָבאיִש
 ףיסוה דל ןיִא ויִלָע 'םלועל הָיָהְי אּוָה םיִהְלֶאָה השעי רֶׁשֲאלְכ יֵּכ

 רָבָּכ הְָהְׁשיהַמי ונפל ואיש הָשָע םיִהלֲאָהְו עֶרנל ןיִא ּוגָמִמּו
 :ףָרְרִנ-תֶא ׁשּבְי םיִהלֲאָהְו הָיָה רַבְּכ תֹוָהְל רֶׁשֲאְו אּוה

 םֹוָקָמּו עַשְרֶה הַמׁש טָּפְׁשִמַה םֹוָקְמ שָמָשַה תַחַּת יִתיִאָר וֲעְרופ
 עֵׁשְרֲה-תֶאְו קיִּוַצַה-תַא יֵּבְְּב יֵנֲא יִּתְרַמֲאיז :עֶׁשבָה הָמְׁש קְדַּצַה

 יִּתְַמָאיי :םָׁש השמה לע ץֶֹה"לְכְל תַעיּכ םָתלֲאָה לש
 -םֶהָש תֹואָרלְו םיִהלֲאָה םֶרָכְל םֶרֶאָה יֵגְּב תַרָבְּדלַע יּכְְּב יִנֲא
 יהָרְקִמּו הָּמַהְּבַה יהָרָקִמּו םֶדָאָה"יִנְב הָרְקִמֹ יִּכי :םֶהָל הָּמָה יהָמֵהְּב
 -ןמ םֵרָאָה רַתֹומּו לָּכַל דָחֶא ַתּוָרְו הָז תֹוִמ ןֶּכ הָז תֹומָּ םֶהְל = ָֹחָא

 הָיָה לֹּכַה דָחֶא םוקָמדלֶא ףלוה לָכַהְ :לָבַה לָּכַה יִּכ ןָא הָמֲהְּבַה <
 הלה םֶדָאַה יִנָּב ַחּוֵר עדי רמי :רַפָעַהְלֶא בש לָּכַהְו רַפַעַהְְִמ
 יִתיִאָרְו>> :ץראל הָטִמִל איָה תדרי הָמָהְּבַה ַּורְ הָלָעַמְל איה
 יִמ יִּכ ּוקְלֲח אּוָהִדיִּכ ריִשַעַמְּב םֶדאְה חמְׂשִי רֶׁשֲאַמ בוט ןיִא יֵּ
 | ויָרְחֶא הָיָהיַׁש הַמָּב תֹואְרל ּונֲאיִב

 תַחְּת םיִׂשֲעַנ רֶׁשֲא םיִקְׁשעֶהִלָּיתֶא הָאְרָאְו יִנֲא יִּתְבׁשְוו 4
 םֶהיֵקְׁשְע ךִיִמּו םַחַנָמ םֶהָל ןיִאְו םיִקְׁשֲעָה תַעָמּדו הָּגַהְו שָמָשה

D3םיִיַחַהְַמ ּותָמ רָבּכְׁש םיִתָמַהדתֶא ינא חַּבַשְי :םַחַנָמ םֵהָל וה  
 הָיָה אֵל ןָבֲעירְׁשֲא תֶא םֶהיְֵׁשִמ בֹוטְו :הָנָרְע םִַח הָּמַה רֶׁשֲא
 :ׁשֲמְׁשַה תַחָּת הֵׂשֲענ רֶׁשֲא עֶרָה הׂשֲעַּמַה-תֶא הָאְרִאְל רשא

 איה יִּכ הַׂשֲעמַה ןורׁשּכ-לכ תֶאְו למע-לכזתֶא יִנֲא יִתיִאָרְוצ
 ַחֹּוְר תּועְרּו לָבַה הֶזיִּג ּוהָעַרַמ שיא" תַאְנְק

 :ורְשְב-תֶא לכו וי"תֶא קח ליִסכַה
 :ַחּוְר תּועְרּו לָמְע םִיגְפָח אָלְּמִמ תַחָנ ףַּכ אָלְמ בוט

 םג ינש ןיאְו דָהֶא שי* :שָמָשַה תחת לָבָה הָאְרֶאְו יגא יִּתְבַשו
 יָמְלּו רֶׁשֲע עֶּבְׂשִתאָל ויִניִעְדג ולָמַעְלָכָל ץק ןיֵאְו ולךיִא חַאְנ

 :אּוה עָר ןיְגַעְו לָבַה הז"סנ הָבּוטמ יׁשְפניִתֶא רַּפַחָמּו לַמָע יִנַא
Cp 3, 12 °° frt add || 16 prps WBN || 17 1 frill | 18 °° Var” Kimchi 

 ִּב םַהׁש | :9 =* | 680 הָרְקָמּו 'אה 'ב הַרָקָמ | "1 c 4:א55 638 הָרְקִמ |
 כז * 60155 68 יִמּו | => 1 ¢ 688% תַדְריֵה . . . הָלעה | Cp 4, 21 הד יִּתְתַּבַׁשְו|

 8 16 0686 וניִע; 6 ויִניִע



 | 0 תלהק 49-

 יִּכפ :םלָמֲעַּב בוט רֶכָש םֶהְלשְי רֶׁשֲא דָחֶאָהְְוִמ םִינָשַה םיבוט
 וד ד

 יש ןיִאְו לפַש דָחֶאָה 'דליאְו וָרַבְחתֶא םיַקְ דָחְאָה ּולפוידמא
 1  -םאְוי :םֶחָי ךיִא דַחֶאְלּו םֶהָל םֶחְו םיַנְׁש ּובְּכָשידםִא םֶגיי :ומיִקַהל
 = הָרֶהְמְב אל ׁשלשִמַה םּוחַהְו .ּדְגְנ ּורָמעְי םינשה דִחֶאָה ופי
 | רשא ליטכו | ןקז למ םֶכחְו ןָּכְסִמ דלי בוט 3 קת
 1 ותּוכְלמְּב םג יִּכ ךְלמְל אָצַי םיִרּוסָה תיִּבָמְדיִּכ:+ :דוע רַהְַּהְל עַדָידאְל

 הָיָהְִרָשַא לֵכָל םעָה"לְכְל ץקריאפ :ּוִּתְחַּת דָמַעְי רשַא יִנָשַה דליה
 :ַחּור ןונערו לבה ָהֶז-םגיֵּכ ובד וחמש אָל םיִנּורָחְאָה םג םֶתיִנַפל

 תֶּתַמ עמָשל בורְקְו .םיִמלֶאָה תיִּבלֶא לת רַשַאּכ כ ףילגר רֵמְׁשי
 :עֶר תושעל יםיִעָדֹו םֶניִאיּ יחבז םיִליִסכַה
 םיִהלֲאָה יִּפִל רָבָד איצֹוהְל רֵהַמִ-לַ בלו ד ךיֿפ- לע לבתי 5
 :םיִטעְמ ְּךיִרָבְד ויהי ןב"לע ץֶרֶאָה-לַע הֶּתִאְו םִיִמָשּב םיִהְלֶאַה יב

 פ = ירד בֶלּב ליס לוקו נע בֶרְּב םּלְחה אב יי
 םיִליֵסְַּּב ץַפֲח ןיֵא יֵּכ ומָלַשְל רֵחַאְּתהלַא םיהלאַל ךֶדָנ רדת רֶׁשֲאַּ

 :םֶלָשְ אָלְו רֹדתְׁשִמ רֶּרִת-אְל רֶׁשֲא במי :םלש רֹּדָּת"רׁשַא תֶא
 - ּרֲאָלַמַה יי ינפל רמאּת-לַאְ בתא איטחל = ףיפתֶא ןּתְתְלַא

 :יַדְ 'הׂשעמתֶא לֵּבַחְו ףלוקדלע םיִהלָאָה ףַצְקְי הָמָל איִה הָנָנְׁש
 :אָרְי םיָהלֲאָה"תֶא יִּכ הֵּבְרַה יםיִרָבְדּו םילָבהו תומלָח ברב יב

 ּהַמְתְּת-לַא הָניִדְּמַב הָאְרִּת קֶרָצְו טָּפָשִמ לז ׁשֶר קְׁשֲע-םַאז

 ץֶרא ןורְתיו :םָהיֵלֲע םיהֹבְנו רמש ּהֹבָּג לעמ הנ יִּכ ץֶפֲהַה-לע
 :דָּבְעַנ הָרָׂשָל למ איה לָּכַּב

 -םַּג הָאּובְת אָל ןומְהַּב בָהאיִמּו ףָתַּכ עֶּבְׂשיײאָל ףָסָּכ בהאפ =
 יב הילָעְבְל ןורשַּכ-הַמּו היל ובר הָבּוטַה תובְרְּביפ :לָבַה הז

 :ויָניִע תיאְרִיא
 - רישָעְל עֶבָשַהְו לָכאְי הֵּבְרַה"םִאְו טעֶמ"םַא דֵעָה תַנָׁש הָקּותְמיי

  םַע שַמָשַה תַחֶּת םיִכָלַהְמַה םיּיַחָהלָּכתֶא יִתִיִאְרַ :שָר דלונ

c nonn MSS7 א[ | 14 1  c cd mitזס ** קזק יֵנָּׁשַה דָחֶאָה לפי | ? 1  
 םירּופַאָה | 15 ? 386 | דל * 1 6 00 1304155 689 ףֶלְגְר; א ףילגר || ** 3 חַב

guominus .. (idioma Mischnicum,תֹוׂשעַלִמ  vell?כ; ‘ ins D§םיִליִסָּכַה |=?  

7MSSםיהלאה | >  huius libri sermoni haud absonum) || Cp 5, 5 ° 6S 

eaדו 'הו; ' prםירבדו  Or $@¥ ‘WYD || 6 °° latet ut vid crrp; prps a 

 םירבדַּב םילבהו תומולח ןינע ברב (642) | 8 א איה; 0 אוה | g 1 קזל ןומָה

 )2 dittogr); prps etiam (cf S$) )ibg || ro 1 prb c 0 תּואְר; א תיאר .
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2 ECCLESIASTES II4I 

 תַחַּת יִתיִאָר הָלּוח הָעְר שָי יי :ןושיל ל ַחיִּנַמ ּונְניִא [
 ןָיְַעְּב אּוהה רֶׁשְעֶה דָבֲאְוי :ּותָעְרָל ויִלָעְבְל רּומָש רָשָע שָמָשַה \
 םֹוָרָע ֹוּמֲא ןֶטָּבִמ אָצַ רשאי :הַמּואְמ ודיְּב ןיִאָו ןֵּב דיִלּוהְ ער {
 הֹז-םנוי5 :ודיּב לש ולמעב אשאל הָמּואָמּו אָּבָשְּ תבל ביש !
 םגי5 חול למעש ול ןּורְתָּי-הַמּו ל ןֶּכ אָּבָש תַמֲעלְּכ הלוח הַעְר
 :ףִּצַקְ לח הֵּבְרַה סעֶכְו לבא ךֵׁשֲחּב דימו |

 -ןַתָנרֶשַא ריחומי רּפְסַמ שֶמׁשַהיתַחַת למעושו לקעדלבב ה הָבּוט
 םיִהלֲאָה לת רֶׁשֲא סנאי 5 קל אּוָהיֵּכ םיִהלֲאָ ל

 יח ימזתֶא רכז הרה צל יב :איה םיִהְֶא תַּתַמ 5 ולָמעּב
 "ובל תַחמְשְּ הנעמ םיִהְלָאָה יִּ

 :םֶדאָהְלַע איֶה הָּבִרְו ׁשֵמָׁשַה תַחַּת יֵתיִאָר רֶׁשֲאיהַעְרׁ שי 6
 ושפל רַסָח ּנָביֵאְ דֹובָכְו םיִסָכְגּו ישע םיִהלֲאָה לר רֶׁשֲא שיא

 ..:ןי*

 תוּבַר םיִנָשו הָאַמ שיא דילוידמַא :אּוה עֶר ילָחְ לבה הז רגלכאו
 -םֶנְו הָבּוטַהְדִמ עבְׁשִת-אל ּושְפַנְו ויָנָש-יִמי ּוָהיַש ובר הָיְחִי
 אֵּב לָבָהַביִב :לָפְגַה ונָממ בוט יִּתְרַמָא ול הָתְיַהאל הָרּובָק

 תג עֶר אָלְו הָאְִאְל שֶמַׁש-םני :הְְָי מש ְֶׁשֲחבּודָלְׁשֲחבּו
 אָלַה הָאְר אָל הָבּוְו םימעפ םִיִנָש ףַלֶא הָיְח ָלְֲו :הָומ הול
 :ףלוה לָּכַה דָחֶא םוקָמְדלֶא

 :אָלֶמִת אל שָפָּנַהיםַגְו ּוהיִּפְל םֶדָּאָה למע- לב:
 :םִיַחַה דָנָנ ףלהל ַעְדוי ינָעְלהַמ ליִסְּכַה ןמ .םֶכְחל רֶתוידהַמ יב

 ַחְּר תֶעְּ לֶבָה הזיםג ׁשפניְלַהמ םיניע הָאְרמ במ
 ןילָל לָכּויאָלְו םֶדֶא אּוָה"רְׁשַא עֶדּונְו ומָש אָרְקנ רֶבְּכ הָיָהָׁש-הַמי
 רָתי-המ לָבַה םיִּבְרִמ הָּבְרַה םיִרָבְּיׁשִי יִכיי :ּונָמִמ ףיקַּתהַׁש םע
 לְבָה ַיַח"יִמְי רַּפְסִמ םייחּב םֶדֶאָל בוט-המ עדוידימ כי םָרֲאָל
 ס :שָמָשַה תַחַּת ויָרֲחֶא הָיְהִיהַמ םֶדָאְל דיִגְייִמ רָשַא לַצַּכ םשעְיְו

 14 GSE Hier לש | 1 as תַּמעֶלְּכ | 16 ** 1 < 6 סעְכְו לָבָאָו ְךָשחְּב
 יִלֲחְו הָבִרַה | זָד ** ? 1 הפי רָשא בוט יִנַא | * 16 0 וייח | צָפ ? 1 הָנְ |

Cp 6,1 oMss x. A (cf 5,12) | 3 ** pּויֵהָי םִיִּבַרְו | 8 קזק עֶדֹויִמ צקצ | 
ro Q Or ףpnw, K fit תהְׁש' ex ףיקַת אּוהָש )cf 2,22(. 
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 :"וךְלָּוה םויִמ תָנַּמַה םויְו בוט ןֶמָשִמ םֵׁש בוטיי 7
 הָּתִׁשִמ תיּבלֶא תָכְלִמ .לָבָא"תיִּבְלא תֶכָלְל בוט

 :ּבל"לָא ןּת יַהְ םרֲאָה"לְּכ ףֹוס אּוה רֶׁשֲאב
 :בל בטי םיִגָּפ עָרְביִּכ קוָחָשִמ סַעָּכ במ
 :הָחַמִׂש תיִבָּב םיִליִסְּכ בֵלְו לָבֲא תיֵבְּב םיִמָכֲח בל
 :םיִליִסְּכ ריש עָמש שיא םֶכָח תַרעג עמָשל בוט:
 :לָבָה הָזםַנְו ליִסָּכַה קחש ןּכ ריֵּפַה תַחַּת םיִריִסַה לוָקְכ יִכי
 :יהָנּתמ בָל7תֶא דֵּבַאיְו םֶכָח לַלֹוהְי קְׁשְעֶה יז
 :חּוך ּהָבְּגִמ ַחּורְָּרָא בוט ותיִשארמ רַבּד תיִרְחֶא בּוט*
 :ַחּונְי םיִליִסְּכ קיִחְּב סַעַכ יִּ סּועְבַל ךֲחּוְְּב הבת לַאפ
 הָלֲאַמ םיִבֹוט יָה םיִנְׁשאָרָה םיִמיַהְׁש הָיָה הָמ רמאּתדלַא יפ

 :הז"לע תְלַאְש הָמְכֲחַמ אל יּ
 :שָמָשַה יִאְרְל רֶתְיְו .הָלֲחֿנםִע הָמָכָח הָבֹוטיי

 :ָהיֲֶעְב הָיַחִּת הָמְכָחַה תעַּד ןוַרְתְִו ףָסָּכַה לֵצְּב הָמְכְחַה לַצְּב יי
 = :ֹותְוע רֶׁשֲא תַא ןֵּקתְל לכי יַמ יִּכ םיִהלֲאָה השעמהתֶא הָאְרִיי
 הֶזתַמָעְ הֶז"תֶא םּג הֶאְר הָעָר םָיְבּו בּוטְב הָיָה ּהָבּוט םָיְּבי4

 | :הָמּוִאַמ ויָרֲחַא םֶדָאָה אָצְמִי אלָׁש תרבְד"לע םיִהלֲאָה הֶׂשֲע

 עֶר ׁשיו ּוקְצְּב דבא קידצ שי יֶלְבַה יב יִתיִאָר לְכַהיתֶאי
 םָּכַחְתִּת"לַאְו הֵבְרַה קיד יֵהְּת"לַאפ :וִתָעְרְּב ךיִרַאַמ
 תּומָת הָמְל לָבְס יִהְּתלַאְו הָּבְרִה עשרת-לַאיז :םמושִּת הָמָכ רָתוי
 -יִּכ ְךדיזתֶא חֹּנַת-לַא הֶּנמ-םַנְו הָזַּב זִחֶאַּת רֶׁשֲא בוט :ָּדָּתְע אָלְּב
 ָּרְׂשֲעַמ םֶכֲחְל זעּת הָמְכֲחַה 9 :םֶלְּב-תֶא אָצְי םיָהְלֶא ארי
 -הָשעַ רֶׁשֲא ץֶרֲאְּב קידצ ןיא םֶרֶא יִּכ< :ריִעְּב יָה רשא .םיִמילַש
 -לַא רָב רֶׁשֲא םיִרָבְַּהדלָכְל םג*י :אָמֲחַי אלו בוט
 םיִמָעָּפִג יב לק ָךְרֶבע-תֶא עַמְׁשִתאְל רֶׁשֲא בל תת

 הָזְלָּבִ :םיִרֲחא תל תפס רשא בל עי תב
 < "הַמ קּוחְר ייִּנָמִמ הָקוחְר איִהְו הָמָּפְחַא יְִּרָמָמ הָמְכָחְב יִתיִסִנ
 לבו נא יתובס= :ּונָאְצְמְי ימ קָמָע ו קָמְעְו הָיְהְש
 Cp-7, 1°sic 4l (0 maj) | ° prps nin cf6s || 2 sic Q; K המ |
 7 = ”frt vb quaedam exc, expl gr (Prv 16,8) Nii ברמ | הָקָדְצְּב טעֶמ בוט
 טָּפְׁשִמ אלְּב || * קזפפ םיִנְתִמ (Abסth 1,1( || 10 n'63ִב || I: prps ֵּנִמ | 12 =י 3
 | לָצָּב ...לְָּכ | 18 65155 ףיִדְי | 22 0 הָּתַא | 25 * 7955 80 יֵּבְלַב (23):

err ex lin prox). |סז5 רותל יִּבְל יִּתַתָנְו (תעדל  | 



 ו
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 תּולְכַּפַהְו לֶסַפ עַשְר תעָלְו ןֹוֵבְׁשִהְו הָמְכָח ׁשֶקבּו רּותָלְו תַעדָל
 - םיִדּוצָמ איהְרָשַא הָשאָהדתֶא תֶוָּמַמ רַמ יִנַא אָצּומּוא :"תוללוָה
 אטוחו הָּנִמִמ טֶלמִ םיִהֹלֲאָה ינְפְל בוט ָהיָדָי םיִרּוסַא ּהָּבְל םיִמְרַחְו
 אצִמל תַחַאְל תַחַא יתָלַהְק הָרְמֲאי יִתאָצְמ הָז הַאְרז :ּהָּ כל
 אמ דַחֶא םֶרֲא יִתאֵצְמ אלו יִשָפַנ הֶשקּב"רוע רֶׁשֲאצ :ןובׁשֲ
 רֶׁשֲא יִתאָצְמ הָז-הַאְר בל :יִתאָצַמ אֶל הָלֶאדלֶכְב הָשִאְו יִתאָצִמ

 :םיבר תנֹבְׁשִח ּׁשְקב הָּמְָו רֶׁשָיםרָאָהתא םיִהלֲאָה הָׂש
 רֵבָד רֶׁשפ עֶדֹי יִמּ םכָחָהְּכ ימי 5

 :אֿבְׁשי ויֵנָּפ זָעְו ויִנָּפ ריִאָּת םָָא תַמְכְח
 ויִנָּפַמ לֵהְבִת-לַא :םיִהלֲא תעּובְׁש תַרְבְּ ל רמש למי < יִנֲא
 -רבְּד רֶׁשֲאַּבצ :הֶׂשֲעַי ץֶפָח רָשַאלָּ יִּכ עָר רֶבְדְּב דֹמעֶּת"-לַא דלת
 :הָשעַתִ המ ול-רַמאְי יִמּ ןוטלש ּךֶלַמ

 :םֶכָח בָל ערי טַפְׁשַמּו תעְו עָר רֶבַּד עָדָי אֶל הֶוָצִמ רמוש:
41 5 

 יא :ויְָע הָּבר םֶראָה תעָרייְּכ טּפְׁשִּו תע שי ץֶפַהלבל יג
 טיִלׁש םנָא ןיִא ול דיִגְי יִמ היִהְי רשאּכ יִּב הָיְהיִׁש-המ עֶר
 תַחַלֶשִמ ןיאו תֶוָּמַה םוויְּב ןוטלש ןיִאְו חּורָהתֶא אול ַחּורְּב
 ןֹותָנְו יִתיִאְר הָז"לְּ"תֶאפ :ויִלַעְּבתֶא עַשְר טלמיאלו הָמָחְלִמְּ

 טְלׁש רֶשֲא תע שְמָׁשַה תַחַּת הָׂשֲעַנ רשא הָשַעְמלְכל יִבְלדתֶא
 :ול עֶלָל םָדֲאְּב םֵדֶאָה

 כָל שודק יוָקמִמּו "ּואָבְו םיִרָבְק םיִעָשְר יִתיִאְר ןָכְבּויפ
 יהשענךןיא רֶשַאיי לָבַה הזיםנ ּושַעְרִּכ רָשא ריִעְב 'ְּּכִתְשִיַ
 תושעל םֶהָּב םֶדֶאָהיִנַּב בל אמ ןכ-לע הָרהְמ העְרֲה יהשעמ 'םנְתַפ

\z Flt 

 רׁשֲאיִָא עדויזםג יֵּ יל ְּיֶרֲאמּו תֵאְמ עב הֶׂשע אָטֹח רֶׁשֲיי עֶר
 היהְידאל בוטְו3 ויְנָפְלִמ ּואְריְי רֶׁשֲא םיִהלֲאָה יֵאְריְל בּוּט"הְיְהְי
 שי :םיִהלֲא יִנפְלִמ אָרְי ּונְניֵא רֶׁשֲא לֵַַּכ םיִמָי ךיִרָאידאלְו עשר
 םָהְלַא עיגמ רֶׁשֲא םיקידצ ׁשיורְׁשֲא לֶראָה-לע הֶׂשְענ רֶׁשֲא לֵבָה

  cfקזל 'ֵאו | 27 = 1 תֶלָהְקַה רַמָא;  )cf a4 :,17( || 26 1קזט תּוללוה 1 25
128 || Cp 8,11? NW, cf Thr 4,1°; 6S Nl) ָּויִנ TW) || 2 aut praesn יִּתְרַמָא 
(2,1; 3,17. 18), aut 1 c 63 7h (pro )נא | 3 116MSS SY לַאְו | 4 17MSS 
$ minus bene WN || 5 * 15155 6 טֶּפָשְמ | 9 6 עֶרָהְל | ro * l saltem 

  6 26MSS (incl cod Hill) Dipmyi, velואבו; ? 16 6 םיִאָבּומ םיִרָבְק || * 1 צ6

  *1דד | י | | i 2oMSS AZO $V, minus bene, iN3nWשדק םוקממּו | <1 וכְלהי
 . (cf 63¥) yD |12 lc 6 NDםנתפ | < 1 קזט  | ble sMSsSWהֶשענ
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 םיִקיִדִצַה הֵׂשֲעַמְּכ םֶהְלַא ַעיִּגַמָש םיִעָׁשְר ׁשְיְו םיִעְׁשְרָה הֵׂשְעַמְב
 בֹוָטְדויִא רֶׁשֲא הָחְמָשַהתֶא יִנַא יִתְחְּבָשוי :לָבִה הֶזםֶנָש יִּתְרַמָא

 = נלי אור חֹומְשלְו תֹותְׁשלְו לַכָאליסא יִּכ שָמָשַה תַחָת ראל
 :שָמָשַה תַחִּת םיִהְלֶאַה וֶל-ןִתְנ-רָשַא וייח יִמָי ולמעב

 הג - רַשַא ןְיְנעָהזתַא תוארו הָמְכָח תל יבְלדתֶא ייִּתַתְנ רָשַאָּכ <

 | :הָאֹר ּונְניֵא ויְניִעְּב הָנש הָכילבּו םיִּב םנ יִּכ ץראה-לע הָשענ
 = דתֶא אּוצָמְל םנָאָה לכו אל יִּכ םיִהלֲאָה הֶשַעְמדלֶּבדתֶא ל יִתיִאְרְויל
 שָקְבְל םָדֲאָה למי רֶׁשֲא לֵׁשְב שָמָשַהְתַחַת הֶשענ רֶׁשֲא הָשַעַמַה
 :אָצְמל לֵבּו אל תעכל ז םֶכְחֶה רמאידסַא םַגְו אֵצַמְי אל
 םיִקיִַּצַה רֶׁשֲא הָגלָּבתַא ירו יָבְלְילֶא יִּתַתְנ הז" לּכ-תַא יב 9

 עלי ןיא הָאָנש-םנ הָבֲהַא-מנ םיִהֹלֲאָה יִּב םֵהיֵדְבעו םיִמָכֲחַהְו
 עְׁשְרָלְו קיל דָחֶא הָרְקִמ לכל רֶׁשאַּכ לֿכַה* :םֶהיֵנְפִל' לָּכַה םֲאָה
 לאָטחכ בוטּכ חַבז ּונניִא רשאלו ַחֵבֹּולְו אַמַטַלְו רֹוָהַטַלְו יבוטל
 שָמָשַה תחַּת השעה רֶׁשֲא לָכְּב ערוה :אָרְי הַעּובְׁש רֶׁשֲאכ עֶּבְׁשִּנַה
 < םָבָבְּ יתוללּוהְ ער"אלמ םֶדֶאָהיִנָּב בל םנו לפל דָחֶא .הָרָקִמ"יִּ
 ] לא רַּחְבִי רֶׁשֲא יִמדיִכ :םיִתְמַהלֶא יוירחאו םָהיִיַחְּב
 = :תמה הָיִרַאָהְִמ בוט אּוְה יח בלב" ןוִחֲטְּב שי םִיחְה"לְּכ
 דֹוֲע"ְויִאְו הָמּואְמ םיִעְדּוי םֶניִא םיִּתַמַהְו ותָמיש םיִעְדֹוי םַיַחַה יֵּכ5
 םֶתֶאְנקְמִּ םָתֲאְנׂשִ"נ םָתְבַהֲא-םַנפ :םָרָכְז חַּכְׁשִנ רַכְׂש םָהְל
 תַחַּת הֶׂשֲענ- רֶשַא לָכְּב םלועל רוע םֶהְלְ ןיא .קלחו הָדָבֲא רֶבָּכ

 :ׁשֶמׁשַה
 גיי בֹוט"בָכְב הֵתְׁשְו ְּךֶמִחַל הָחְמְׂשִּב לָכֲא ךלז

 :ףישעְמתַא םיִהְלָאָה הָצְר רֶבְכ יִּ
 :רָסִחַי-לַא ךשאְךדלע ןַמָשְו םיִנְבְל יִדְנֶב ּויָהְי תע"לָכּב*

 -ןַתְנ רֶׁשֲא ּךָלְבָה ייח יִמילָּכ ְתְבַהָארַׁשַא הֶׁשֲא-בע םייַח הָאְרפ
 ףלמעבו םייַחּב לח לאּוַה יִּ לבה ימי לכי ׁשֶמׁשַה תַחַּת ךל
 תֹוׂשְעלי ּךֶָי אָצְמַּת רֶׂשֲא ל55 :שָמָשַה תחת לָמע הָּתַארָשַא

 כצט 6 63 661 16) הָאְר יִּבָלְו  | Cp g,1° 118MSS mire 7h || *1דלָכַּב ?1 17
₪ ₪". 

 sed prps רּותָלְו; cf 1,13; 23: 7,25( | :/2 == 1 c (6)צע רֶׁשֲאַּב :לָבָה םהינפל
._ (S$ etiam לָבַה sed cum לֹּכַה | 2 * מוs c 68 עֶרָלְו |? Var® ַּאָטח cf 2,26; 

7,26; 8,12; 9,18 || 3 * 1 prb תלַלֹוהְו (cf ad 1,17) | ?1prbcZ םֶתיִרֲחַאְו | 1 
  |g ** dlc 7MSS 56 6יבָּחַר -- MS); Kרָּבְחַי (רָּב 6509 221155 02 6

repet) | ל 56 09; א9* איה | ro MSS™ .ךחכב תושעל 

| 
| 
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 רֶׁשֲא לֹואְׁשִּב הָמְכָחְו תעְְו ןוּבָשָתְו הָשַעְמ ןיא יִּכ הָשע :ָּדחְכְּב
 :הָמש לה הָּתַא

 םיָרוּבִנַל אָלְו ץוהַּמַה םיִלָקל אל יִּכ ׁשֵמָׁשַה"תַחַת הֶאְרְ יִּתְבָשיי
 אל םגְו רֶׁשֹע םיִנבְּנל אָל םַנְו םֶתִל םיִמְכֲחַל אָל םנָ* הָמְחַלִמַה
 םֶדֶאַה | עלודאל םַּג יִכ :םֶלכ"תֶא הָרְקִי ענַפְו תעיִּכ ןח םיעדיל
 חַּפּב תֹוזְחַאָה םירַּפַצַכְו יהֵעָר הָדֹוצָמַּב םיִזחֲאנְׁש םיִנָּרַּכ ותְעדתא
 :םָאְתַּ םֶהילע לּופתְׁשּכ הָעְר תַעְל םֶדָאָה יִנּב 'םיִשקּוי םָּהְּכ

 ריע+ יל איָה הָלודְנּו שָמָשַה תחת הָמְכַח יִתיִאְר הני
 הָנְבּו ּהָתִא בֶבָסְו לֹודָג ְלַמ ַָהיֶקא אָבּו טָעְמ הָּב םיִשְנַאְו הָּנַטְק
 אּוה"טִלַמּו םֶכָח ןֵּכְסִמ שיא הָּב אָצַמּופ :םיִלֹדָנ םיָדּוצְמ ָהיֶלָע
 :אּוָהַה ןֶּכְסְּמַה שיִאָה-תַא רכז אָל םָרֶאְו ֹוֵתָמְכָחְּב ריִעָה"תֶא
 ויָרָבְדּו היּזְּב ןּכְסְּפַה תַמְכָחְו הָרּובְנִמ הָמְכָח הָבּוט יִנָא יִּתְרְמָאְוי
 :םיִעֲמְׁשִנ םָניֵא

 :םיִליִסְכב לׁשֹומ תֶקענִמ םיִעָמְׁשִנ תַחַנְּב םיִמָכְח יִרָבְּיז
 :הָּבְרַה הָבוט דָּבאָי דָחֶא אָטוחְו ברק יִלּבִמ הָמְכָח הָבֹוטַ
 ידֹובְּכִמ הָמְכָחַמ רקְי חקור ןָמׁש 'ֵעיָּבַי יׁשיֵאָבִי תְוָמ יֵבּוְבְזי 0

 :מעַמ תל :ולאמשל ליִסַּכ בלְו ֹוניִמיִל םֶכָח בל
 :אּוה לָכָס לָּפל רָמָאְו רֶסְח וב ףלה לָכְמהֶשְב ךֶרדּבדֶנְו

 ַחיַנְי אָּפְרִמ יִּ "חָנַתלַא ד ףמוקמ יל הָלַעִּת לָשומַה ַחּוָריֲאצ
 :םיִלּודנ םיִאָטֲח

 :טיִלְׁשַה ינֵפְלִמ אֵציִׁש הָנָנְׁשִּכ שָמָשַה תַחָּת יִתיִאָר הָעְר שי5
 :ובשו לָפָשַּ םיִריִשעַו םיִּבַר יםיִמורְמּב ילָכָמַה תב

 :ץֶרֶאָהילע םיִדְבְעּפ םיכלה םיִרָשְו .םיסּוסלע םיִדְבַעיִתיאָ
 :שָחְנ ּונְכִשָי רֶדָּנ ץרפּו לפי וב ץֶמּוג רפחל
 םָּב ןֶכָּפי םיִצֲע עקוב םֶהְּב בָצָעַי םיִנָבַא עיֶפמ

 לקלְק םיִנָּפדאָל אּוהְו לֶזְרַּבַה הָהְקַאיי
 :יהָמְכָח ריִׁשְכַהי ןורְתִיְו רבני םיִלָיֲחַו
 :ןוׁשְלַה לעַבְל ןורֶתַ ןיאְו ׁשֵחָיאֹלְּב שֶחנַה שואי

rz *? dl (dittogr ex linea inf) | P?1 Dp) || 14 1 c 2MSS GSEZY 
Cp 10,טו |  prpsםירּוצְמ (2+ 20,20 ; [65 29,3) | 15 1141155 9*6 םֶכָחְו | 18  

 ז *1 ּושיִאְבַי | ל 1 (הוטסשו) 6 682 | * 1241155 39 'ִּכְמּו: כז הָמְכֲחַה רָקיִו
 ב | 3 = לָכְסַהָשִּכ ; 0 קוטז 185 לָכְּסָשָּכ | 6 * 636ג\2 לֶכָּפַה הצ יִמְּב |

RN = oR 

= pps ;רישכה המכח prps 'n .רָשָּכַה 
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 1146 תלהק 10,12--11 זס

 :ּונעְלְבִּת ליִסְּכ תתָּפָשְו ןֶח םֶכָחיִפ יִרְבִּדיי
 :הָעְר תּוללֹוה ּוהיֿפ תיִרֲחאְו תָלְכַס ּוהיָפ"יִרְבּר תֶלִחְּתי
 יהָיְיׁש"המ םָדֶאָה עַביייאָל | םיִרָבְד הָּבְרי לָכּסַהְויי

 :ול דיִגַי יִמ ויְרֲחַאַמ הָנְהְי רֶׁשֲאַו
 | :ריע-לָא תֶכָלְל עדיאל רַשָא ּונֲעְנִיִּת םיִליִסָכַה למע5
 = :יִתְׁשב אלו :ולָכאי רֶקּבַּב ךירָשו רַעְנ כמ ץֶרָא ל"א

 = הָדּובְנִּב ּולַכאי תעְּב ךיָשְו םיִרּוחְְּב ךְְּלַמָש ץֶרֶ ךיִרָשַאי
 :תִיְּבַה ףֶלְדִי םִיַדָי תּולַפָשְבּו הָרְקִמַה ּךִמִי םִיּתְלַצַעַּב5

 לְּבַה-תֶא הָנְעְי ףָסָּכַהְו םִיַח חַּמְׂשִי ןְו  םֶחל םישע קוחשליפ
 ריִשָע לֶלְקתִלא בָּכַשִמ יֵרְדַחְבּו | לֵלְקְּת-לַא ךלמ ךעֶּדַמְּב םֶגיפ

 גרָבְּב 'דיגנ יפנה לעכו = לוקַהתֶא ךיְלוי םומָשַה ףוָע יִּ
 :ּונָאְצְמִּת םיִמָיַה בָרְביִכ םִוָמַה יִנְלַע ָךֶמְחַל חלשי 1

 :ץֶרָאָה-לע הָעָר היְהְי-המ עדת אָל יִּב הָגֹומְׁשל םֶגְוהָעְבִׁשל קֶלֲתִּת
 יקירי ץֶרָאָהלע * םֶשָּג םיִבָעָה ּואְלָמִסֲא

 ..אּוהְי םש ץֶעָה לְפִיַש םּוקְמ ןֶּפְצּב םָאְו םוְרְּדִּב ץע לופייסַאְ
 | :רּוצְקִי אל םיִבָעב הֶאְְו ערי אָל חּור רמש+
 הָאַלְמה ןָטְבְּב םיִמָצַעִּכ ַחּוָה ּךֶר"המ עדי ָּךְניִא רֶׁשֲאַב

 לְכַהיִתֶא הֵׂשֲעי רֶׁשא םיִהלֲאָה הָׂשעמיתֶא עַדַת אָל הָכָ
 רי חנַּת-לַא בֶרֲעָלְו ְּךַעְרוזתֶא עֶרְז רק

 :םיבוט דַחֶאַּ םֶהיִנשדאְו הֶז-וא הֶזַה רשְכִי הז יִא עדי ְביִא יּכ
 שֲמְׁשַה-תֶא תֹואְרל םיניעל בוטְו רואָה קותָמּוז
 חָמְׂשִי םֶלְכְּב םֶדֶאָה היִחְי .הָּבְרַה םיִגָשא יב
 :לָבָה אבָש-לָּ ויֵהי הָּבְרַהְיְּכ ךָשחַה ימיתֶא רזי

 ףיִתּרּוחְב ימיּב כל ךְיטיִו ְּךֵהודליְב רָחְּב חמש
 | ףיגיע יִאְרמְּו בל יכרדּב להו
 :טּפְׁשמַּב םיִהלֲאָה ּךֲאיִבָי .הָלְאלָּכיִ יִכ עדו

 ךֶרָשְּבִמ הָעְר רבעקו ַּבְלַמ סע רֶסָהְוי
 :לָבָה תּוְרֲחׁשַהְו תּוְָלִיַה"יִּכ

 ז4 * 3355 אלו | 6320 הָיָהׁש" | 15 55S 6888 ליִסְּכַה | 18 * תק
 תֶלְצַעְּב vel ,(cf Prv 31,27; D ditrogr) םִיַדָי תָלְצעְּב | 20 * א םִיֵָנְּכַה; 0
 םיפנָּכ ]די | ™6pm, 3 l:c Var ןוֿפצב .,וקירי | ל 4MSS אוה

prb vel Nl), vel nil) (cfz2,22) | 5 °° 1 prb c 4oMSS ¢ Dhyy3|glc1  
Fy ךרהיצ 
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12,1--4 ECCLESIASTES 1147 

 הָעְרָה יֵמָי ואבָיאל רשא דע | ְּיָתֹרָחְּ יֵמיִּבְיִאְרוָּב"תֶא רכזי 2
 :ץּפַח םהָב יֶלְיִא  רמאת רֶׁשֲא םיִנָש ּועיָנַהְו
 םיִבָכֹוְּכַהְו ָריַהְו רֹואָהְו שָמָשַה ׁשְחָת"אְל רֶׁשֲא רע

 :םָשָגַה רח םיִבָעָה ּובָשְו
 ליֲחָה ישְנא ּותּועְתהְו תִַּבַה יֵרָמְש ּועֲמְׁש םויב

 :תּבְרַאָּב תֹוֲֹרָה ּיכָשָחְו ּוטעמ יִּכ תונחְטה יָלְטְב
 < הָבִמִטַה לוק לָפְשְּב קשב םִיָלד נסו

 :ריִׁשַה תוֶנְּבִדלָּכ ּוחָשְיְו רופָצַה לוקְל םּוקְיְו

 ךְרְרּב םיִּתְחְתַחְו יּואְיִי ּהָבְנַמ םִג
 הָנויִבַאָה 'רַפְתְו . בָנְחָה ילָּבַמְסִיְו דקֶשַה 'ץאנְ <

 :םיִדְפּוְסַה קּוָשב ּוכְבְסְו ֹומָלְל תיִּב"ילֲא םֶרֶאָה לה
 בֶהּזַה תַלִג 'ץֶרָתְו ףסּכה לָבִח 'קחְרִיאְל רשא דע

 :רוּבַהְדלֶא לָּגְלַּגה ץֶרָנְו עובפהדלע רּכ רֶבָשִתְ
 םיָהלֲאָה"לֶא בּוׁשְּת חּוָרָהְו  הָיָהְשְּכ ץֶרֶאָהְ"ילע רֶפַעָה יבָשְנְו

 :ָּנֲתְנ רֶׁשֲא| לָבֲה לְּכַה תֶלֲהְֹקַה רַמָא םיִלְבַה לבה
 רקחו ןִּאְו םֶעְהדתֶא תענירמל רוע םֶכָח תֶלָהק הָיָהְש רֵתיִו

 רָשָי בּותְכְו ץֶפְחיִרְבִּד אָצְמְל תֶָלָהק שָקְּביי :הּבְרַה םיִלָשְמ ןֶקִּת

 ּונָתנ תוָּפְסִא ילֲעּב םיִעּוטְנ תוְרְמְשַמְכּו תונבְרֶדּכ םיִמָכַח יִרְבּדִיי
 :דָחֶא הערמ

 גַהְלְו ץק ןיא הֵּבְרַה םיִבָפְס תשע רה יָנְּב הָּמֵהַמ רֶתיְויי
 :רֶׁשְּב תעַנְי הֵּבְרַה

 רֹומָׁש ויָתְֹצִמ-תֶאְו אָרָי םיִהְלֶאָהתֶא 'עָמְשַנ לָּכַה רֶבָּי ףוסיי
 הָשְעְמילּבתֶא יּבָ+ :םָרֶאָה"ִלְכ הוי
 :עָרְאְו בּוטמַא םֶלָעְנילְּכ לע טָּפָשָמְב אָבָי םיִהלֶאָה

 סק 12, 1 600 plur ףֶארוב | 4 Var”, male, Dip | 5 * 1 קזס אָריַי יו
capparis 00+281155 לָּכִתְסיו | % עס6 :ם061+: קזקפ הֶרְּפָתְו (0/%  © | prb yl) 

Kלע | 6 *1 6 6 (םצמ) גט קַתָּכ; - culis canos sents significantibus) || ® Or 

ml MSSקַמְרָי: 0 39 קַתָרָי | * ו ץורתְו (₪2 297) | 7 * 1 קזפ בָשְיְו | *  
(d4קa6 ח )cfבֵתָכְו | זז קזקצ יֵלֲעַּבָמ  (555 vel )cבֹותָכְו  ro 1 c $Aֵלֶא | " 

sic 4l (D maj) | » 68 pn.13 °  

74* 



 1148 רתסא 4

ESTHER. רתפא 

 - "דעו ודָהְמ ףלפַה 'שרָוָשַמַא אּוָה' ישוְרושחא ימיּב יִהְיַוי 1
 = ָךְלַמַה ו תָבְׁשִּכ םֶהָה םיִמָּיַּב< :הָניִדְמ הָאְמּו םיִרָשָעְו "עבָש שּוכ
 = שולָש תַנְׁשּבג :הָריִּבַה ןָשּושְּב רֶׁשֲ ותּוכלמ אָסְּכ לע שורוָשַחַא
 = םיַמְּתְרַּפַה יִדָמּו יפו ליח' ויָדְבְעַו ויָרְׂשדלכְל הָּתְׁשִמ הֵׂשֲע ּוכְלְמל
 | זתֶאְו ותוכלמ ירֹובְּ רֶשֹע-תֶא *ותאְרַהְבי :'ויִנָפְל תֹוניִדמַה יֵרְׂשְו
 \ תאוָלְמַב5ּ :םוי תֶאְמּו םינומש םיִּבַר םיִמָי ולוד תֶרָאָפִּת "רי

 הָריִּבַה ןָשּושְּב םיִאְצְמִגַה םַעָהילֶכָל למה הָשָע הָלַאָה םיִמּיַה
 :ִּךְלִמה ןַתיִּב תַּגַּג רצָחּב םיִמָי תַעְבְש הָּתְשִמ ןָטְקְ"דעְו לוְדּנִמְל
 ףֶסָכ ילילנ"לַע ןָמָּנְראְו ץּובדילְבְַּב וּוחא תֶלַכְתּו סָפְרּכ ו רוח
 :תֶרָמְסְו ירדו שָשְויטַהְּב יתפְצְר לע ףַסְכְו בָהָזי"תְוַטמ שש ידּומעְו
 דָיּכ .בָר תּוכְלַמ ןייו םינוש םיִלָּכִמ םיִלַכְו בָהָז ִלְכִּב תוקָשַהְ
 ותיּב בֶרדלָּכ לַע למה דו ןכדיִכ סָגא ןיִא תנכ הָיִתְׁשַהְיי ָכָמַה
 הָתָשַע הָכְלַמַה יִּתְשַו םגי פס  :שיִאְוׁשיִא ןֹוצְרְּכ תושעל
 יֵעיִבְׁשַה םיַּבפ :ׁשֹוְרְנְׁשַחא ּךלַמל רשא תּוְלַמַה תיב םיִׁשְנ הֵּתְׁשִמ
 יאָתְַבַאו אָתְנְּב יאָנובְרח אָתְְּב ןמוהַמל* רַמָא ןײּב ךלמה"בל בֹוטְּכ
 :שורושַחַא למה יִנָּפתֶא םיִתְרָשַמִה םיִסיִרָפַה תַעְבְש 'סַכְרַכְו רתַ
 תֹואְרַהְ תוכל רֶתְבַּב ךְלַמַה יגל הָּבְלַמַה יִתְשְותֶא איִבָהְליי
 הָּבְלַמַה ןַאְמִּתַו :> :איִה הֶאְרִמ תבוטדיִּ ּהיּפְיתֶא םיִרָשַהְו םיִּמַעָה
 דאָמ לפה ףצקיו םיִסיִרָפַה דָיְּב רֶׁשֲא מַה רֶבְדְּ אבל יִּתָשו
 -יִּכ םיִּתַעַה יֵעָדֹ םיִמְכֲחַל למה רמו ס וב הָרְעְּב ֹותָמֲחַו

 'אָגְׁשְכ וילַא בְְקַהְויצ :ןיִרְו תה יֵעְלְכ יֹגְפל מה רד ןכ
Cpr,Ir*6GAprarépnc (6 Acdunpog) | °° >2MSS ¥ || <S+]2|°38 
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1,15—2,6 ESTHER 1149 

 סַרֶפויִרְש 'תַעְבַש יןָכּומְמ יאָנְסְרִמ 'סֶרֶמ ׁשיִׁשְרַת יאָתַמְַא רָתׁש
 תושעל-המ תֶרָב5 ;תּוְלַמּ הָנְׂשאָר םיִבְׁשיַה ְךְלַמַה יִנּפ יאר יְֵמּו
 דָיְּב ׁשֹוְְׁשַחא ְּךֵלֶמַה רֵמַאמ"תֶא | הָתְׂשַעאל רֶׁשֲא לע יִּתְׁשִו הָלמַּ

 ףלמהלע אֶל םירשהְ לה יגפל ןֶכְמִּמ מאני ם :םיִסיִרָמַ
 רֶׁשֲא םיִּמַעָה"ְּכ"לַעְו םיִרָׂשַה-לָּכ"לַע יִּב הָּבְלַמַה יִּתְׁשַו הָתְוע בל
 דלָּכלַע הָכְלַמַה-רבְר אָצְייִכיז :שורושחא ְךָכָמַה תֹוניִדְמ"לְכְּב
 רַמָא שורָושַחַא למה םֶרָמָאְּב ןַהיִניִעְּב ןֵהיִלעַּב תֹוִזְבַהְל םיִׁשָּנַה
 הָנְרמאּת הָּזַה םייַהְויצ :הֶאְבְאלְ ויִנָּפְל הָּבְלַמה יִּתְשְותֶא איִבָהְל
 למה ירש לכל הָכְלַּמַה רַבְּדיתֶא לעמש רַשַא יִדָמּוְסְרַּ תורָש

 יָנְפְלַמ תּוכְלמרַבְד אי בוט ּלֶמהילעְםאי קו ןויזּב יד
 יִנָפִל יִּתָשַו אּובְתְאְל רָשָא רוָבָעְי אָלְו יִדָמּויסְרָּפ יִתְדִּב בָתָכִי
 :הָּנֶמִמ הָבּוטַה ּהָתּועְרל ךֶכֶמַה ןֶתִי ּהָתּוכְלַמּו ׁשֹורנְׁשַחא ְּךָלּמַה
 -לֶכְו איה הבר יִּכ ותּוכְלַמלְבְּב הֵׂשֲעיײרְׁשַא למה םֶנְתִּפ עַמָשָנְו
 יִניִעְּב רֶבְַּה בטיינ** :ןטקדדעו לְָגִמ ןהילעבל רקי ּוָנִּתִי םיִשָנַה
 -לֶא םיִרְפְס חלשיו> :ןָכּומְמ רב ּךלמַה שעיו םיִרָשַהְ למה
 וגושַלִּכ םַעְו םעדלֶאְו ּהָבְתְכַּכ ּהָניִדְמּו הָניִדְמ-לֶא מַה תֹוניִדמ"לְּכ
 ס  .:ָֹמע ןושלָּ רָּבַדְמּו ותיִבְּב ררש שיִאלּ תֹיָהְ

 -תֶא רכז ׁשּורוְׁשחא ְּךלַמַה תַמֲח ךׁשָּכ הָלאָה םיִרָבְּרַה רֵחַאי 2
 -ירענ רָמאְיַו < ָהיִלֲע רונְנרְׁשַא תֶאְו הָתְׂשְערְׁשַ תַאְו יִּתְׁשַ
 דָקפִיְופ :הֶאְרַמ תובוט תֹולּותְּ תֹוָרָעְנ .דלמל ושב ויתרשמ מַה
 הָלּותְב יהֶרענלָּבתֶא ּוצְּבְקִיְו ותּוכְלַמ תֹוָניִדְמ"לֶבְּב םיִדיקְּ ךֶכָמַה
 סיִרְס לאנה דלא םיִׁשָנַה תיָּבדִלֶא הָריִּבַה ןשוש-לֶא הֶאְרִמ תבוט
 יִניִעְּב בָטיִּת רש הָרעּגַהְו+ :ףָהיִקַרְמַּת ןותְנְו םיִשָּנה רמש ּךְלָמַה
 ס כ שעיו "ףלמה יִניִעְּב רבָּדַה בטיינ יִּתָשַו תַחַּת למת ּךֶלַמה

 יִעָמָשְָּב ריִאִי ןֶּב יִכְּבְרִמ ֹוָמׁשּו הָריִּבַה ןשְּב הָיָה יִדּוהְי שיא
 הָתְלְגָה רֶׁשֲא הָלּגַה"םעי םִַלְשּוָריִמ הָכָנָה רׁשֲא :יִניִמְי שיא שיִקְְּ
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 1150 רתסא 20—2,7

 יִהול :לָבָּב ְךֶלַמ רַעָגדכּובְנ הָלְנָה רֶׁשֲא יהָדּוהְייְְלמ הָיָנָכָי םע
 הַרעּנַהְו םָאְו בָא הל ןיִא יִּ ולדזתַּב רָּתְסֲא איֵה הָסַדֲהתֶא ןמא
 :תַבְל ל יֵכְּדְרַמ ּהָחְקְל ּהָמִאְו ָהיִבָא תוָמְבּג הֶאְרִמ תָבוטְו ראּת-תַפי

 ןשוש-לֶא תֹוָּבר תרֲעְנ ץֿבקהְבְּו ּותְְ ְֶמַה-רבּד עַמְשַהְּב יה
 = רמש יה דָידלֶא ְךָלמַה תיִּב"לֶא רַּתְסֶא חַלּתַו יִגַה ךִילֶא הָריִּבַה
 = לַהָבִיַנ וינָפְל דָסֶח אׂשִּתַו ויֶניֵעְב הָרעַּנַה בטיתופ ם :םיִׁשָנַה
 תֹיֲאְרָה תורָעְנַה עבש תֶאְו הל תַתְל ָהיֶתונְמדתֶאְו ָהיקְּורֶמַּתתֶא
 :םיִשָּנַה תיִּב בוטל ָהיָתורְעְנתֶאְו ָהְנָשיו ךלמה תיִּבַמ ּהָל-תֶתַל

 היל הָנצ יִבָּדְרָמ יִּ ּהָתְדלֹוִמ"תֶאְ ּהַּמַע-תֶא רַּתְסֶא "הָיָה
 -תיִּב ירצח נפל ךַלַהְתִמ < יִכָּדְרִמ םויִו םויִלְכבּוי :דיגַתאל רֶׁשֲא
 הרענ רּת עינַהְבּו :יּהּב הָׂשְעי-הַמּו רַעְסָא םִלְׁש-תֶא תעל םיִׁשָּנַה
 יֹיִׁשנַה תדְּכ הל תה" ץקמ שורושחא ךַלָמַהלֶא אבל הרענו
 ןמׁשְּב יםיִשְדַח השש ןהיקורמ ימי ּואְלְמִי ןּכ יִּכ 'שֶךח רַשַע םיִנָש
 הָרעַנַה הווי: :םיִשָּנַה יִקּורְמַתְבּו םיִמָשְּבּב יםיִׁשְרֲח הֶׁשׁשְו רמַה
 תיֵּבִמ ּהָמָע אוְבְל הל ןתַגִי רמאת רָעַאדלּ תֶא ךלמַה"לָא הָאְּב

 -לֶא הש איָה רָב הָאְב איָובָרְֲּביי ךֵלמַה תיברע םיׁשָנ
 םיִשְגַליִּפַה רמש ְּךֶלַמַה םיִרְס ְָּׁשִעְׁש ךיײלָא ייֵנׁש םיִׁשָנַה תי
 :םֶשְב הָאְרְקִנְו ְֶכָמַה ּהָּב ץפֲחיםַא יִּכ ךֶלֶּמַהלֶא דֹוע אֹובְת"אְל

 ול-חקל רֶׁשֲא יֵכָּדְרִמ דֶולְתיִבַא-תַּב רָּתְסֶארְּת עיֶנַהְבּוי5
 יגַה רמאי רָשָאתֶא םִא יִּפ רָבְּב ּהָשקַב אֵל ךְלָמַהְְלֶא אוְבְל תַבְל
 :ָהיַאר"לּב יִניִעְּב ןח תאָשנ רָּתְסֶא יֵהְּתַו םיִשָּנַה רמש ךלַמַה-םיִרְ
 שֶרָחַּב ותּוכלמ תיּבד לא שורָוָשַחַא למה" לא רַתְסֶא חקְלִּתַוִיפ
 ּךְלִמַה בהָאיַו יז :ותּוכְלַמְל עַבָש-תַנָשְּב "תַבַט שדֶחדאּוה "יִריִשַעַה
 םֶשיו תֹולּותְּבַה-לּכַמ ויֵנָפְל דָסֲחְו ןְח"אְׂשִּתַ םיִׁשָנַה"לְּכִמ י רָּתְסָא-תֶא
 הָתְׁשִמ למה ׂשֵעְוַפ :יִּתְׁש תַחַּת ָהָכיִלְמַיַו ּהָשארְּב תּוכְלַמ"רָתּב

 הָשָע תונידָמל הָחְנַהְו רתְסֶא הּתְׁשִמ תֶא וידעו ֹוָרׂשִלְכל לו
 ָלְמִה ךיִכ תֶאָשִמ ןתיו

 ןיִא= ְלמַה"רעַׁשְּב בשי יִכְּבְרְמּו 'תיִנׁש תֹוּתְּב ץֶבְּקַהְבוי
 -תֶאְו יִבָּדְרִמ ָהיֶלָע הּוְצ רֶׁשֲאּכ הָמַע"תֶאְו ּהָּתְדלומ תֶדְּגַמ רֵּתְסֶא

  | 12 ** + 61 6 6 | bgהל  MSS'תַּב | ל םסממ  <6 | 11 > IMsסדה, 5 7
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2,21—3,12 ESTHER 11 

 ס = וֹוּתִא הָנְמָאְב הָתְיָה רֵׁשֲאַּכ הָׂשֹע רָּתְסִא יֵכָּדְרִמ רמאמ
 -יִנָש יִׁשְרְּתְו ןְתְנְּב ףצְק למר בשוי יִכָּדְרִמּו םָהָה םיַמיַּב>י
 :יׁשרוְׁשֲחַא למ די תָלָׁשְל ּושקביו ףַפַה יִרָמָשִמ לפה יסירס
 למל רַתְסֶא רָמאָּתַו הָבלַמַה רָּתְסִאְל דניו יכָדְרמְל * רֵבְּרַה עֶדיו>>
 בכי ץעדלע םֶהיִנְׁש לתו אָצְמִיַו רָבְּדה שקְבְינ :יִכְּדְרִמ םשָּב

 כ = הלמה יגל ימי ירד פְפּ
 ךןַּב ןָמָקְתֶא שורושחא ּלָמַה לדג הָלאָה םיִרְבְּדַהורְתַאי 3

 רֶׁשֲא םיִרָשַהלָּכ לַעָמ ואְסַּכ-תֶא םֶשִיַנ והאשנינ "יִגְנַאַה *אָתַדַמַה
 םיִוֲחּתְׁשַמּו םיעְר ְךֵלֵמַה רַעָשְּבדרֶשַא למה יְִבעלְכו :וָּתַא
 ּורָמאיו: :הָוחְּתְשָי אָלְו עַרְכִי אל יפרְרְמּג ךלמה 1ל-הְּוצ ןֵכיִּכ ןמָהְל

 תֶא רבוע הָתַא עולמ יֵּתרְְל מַה רעשְּברׁשֲא למה יב
 םהיִלא עָמָש אָלְו םויְו םוי ֹוָלֶא םֶרָמָאַּב יהי :ּךְלִמַה תָוצִמ
 אּוה"רָשַא םָהְל דיִגִהיְּכ יֵכְּדְרֶמ יֵרְבְּד ּודָמַעְיַה תּואָרל ןְמָהְל ּודיִנַ
 ןַמָה אָלַמִ ול הָוֲחַּתְׁשִמּו עֶר יֵכְּדרמ ןיִאיַּכ ןַמָה אָריפ :יִדּוהְי
 םע-תָא ול ּדיִגהדיִּ ודל יֵכְּרְרָמְּב די לשל ויָניִעְּב דדביו6 יהמח
 תּוכְלַמלְכְב רֶׁשֲא םיָרּוהְיַה-לכיתֶא ריִמְׁשהְ ןֶמָה שקבינ יִבְּרִמ

 םִתְש תַנָשּב ןֶסיִנ שָדְחאּוה ןושארק שֶרחַּבז :יָכְָּרְמ םע ׁשֹורְוְׁשֲחַא
 וםיִמ ןֶמָה יִנָּפְל לָרּּגַה אוה רּופ ליִּפה שוְרושַחַא ְּךַלַמל הָרְׂשֲע
 ֹןֶמָה רָמאיַנ* ם :רָרַא שדח"אּוה רשע םיגש" שֶרְתְ שֶרֶחַמּו םוֶיְ
 לָכְּב םיִמַעָה ןיּב רֶרפְמּו רָָפִמ דמָא-םע נשי שורָוָשַחַא ךלטל
 םֶניֵא למה יִתְּד"תֶאְו םָע- לכ תונש םָהיִתְדו ָּךַתּוכְלַמ תֹוְניִדְמ
 םֶדְּבַאל בֵתָּכִי בוט מַה םָאפ :םָחיִנַהל הושךיא ּלִמלְו םישע

 איִבָהָל הָכאָלְמַה ישע ייל ליקְׁשֲא ףָכרּכ םיִפלֲא תֶרָׂשֲ
 ןָמֶהְל ּהָנְתְִו ודי לעמ ותְעּבַט"תֶא ְּךֶלֶמַה רסיוי* יִדְלְמה יזְנּגלֶא
 ףֶסָכַה ןִמֶהָל לפה רֶמאָיַויי :םיִדּוהיַה רֶרצ יִנָנַאָה אָתָדְמהְְּ
 ירְפְס ּואְרָניי  :ְניעְּב בּוטּכ ָּב תוָשָעְל םעָהְו דל תג
 -רֶשַאלֶכְּב בָתְכִיַ וב םוי רָשָע הֶשולָשְּב ןושארֶה שָדֶחּב ְלמַה
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 1152 רתסא 4,11—3,13

 הָניִדְמ-לַעורֶׁשֲא תֹוחַּפַה-לֶאְו ּךֶלֶּמַה יִנְּפְרַּרְשַחַא לֵא ןֶמָה הָּוצ
 ונושְלִּכ םַעְו םעֶו ּהָבָתְכִּכ הָניִדְמּו הָניִדְמ םַעָו םע יִרָשלָאְו הָניִדִמּ
 0 - ולשני :ךלמה תַעַּבַטְּב םָּתְחְנְו בָּתְכִנ שרָושַחא ּךלַמַה םֵׁשְּ
 = בבא גְרַהְל דיִמָשַהְל ףְלֶמַה תֹוניִדְמ לכלא םיִצְרה דיִּב םיִרָּפְס
 תָׁשֹולְׁשְּב דָתֶא םיְּב םיִׁשְנְו ףט ןֵקְז"דַעְו רַעַנִמ םיִדּוהְיה-לָכתֶא
 ןְנְׁשְתַפי4ּ :זובָל םְֶלְׁשו רֶרַא שדֹח-אּוה רֶׂשְעםיִנְׁש שֶדִתְל רֶשַע
 תֹויְהְל םיִמַעָה לבל יולְג הָניִדָמו הניְִמ"לכְב תֶּד ןַתַּגַהל בָּתְּכַה

ATT 

 = תָּדַהְו ְּךֶלַּמַה רֶבְדְּב םיִפּוחְד ּוָאְצְי םיִצָרָהפ :הָּנַה םײל םיִדתְע
 ןשוש ריִעָהְו תּוּתְׁשִל ּובְׁשי ןֶמָהְו ֵּלַמַהְו הָריִּבַה ןְשּׁשְּב הָנְּתִנ
 סייז: הכו \

 ויִדְנְּבתֶא יִכָּבְרִמ ערקו הֶׂשֲענ רֶׁשֲא-לּכ-תֶא עד יְֵָרָמּוי 4
 :הָרַמּו הלודג הָקֲעְז קעזיו ריֵעָה ְּךֹותְּב אָצִיַו רֶפֶאְו קש שָּבְליַו

 כלב מַה רעׁש-לֶא אבל ןיא יִּכ ךלֶמה"רעש יָּפל רע אוי
 עיִּגַמ תְדו ךְלֶמהְ"רַבְּד רָשַא םוקִמ הָניְִמּו הָניִדְמלְכְבּו :קָׂש
 :םיִּברל עַצְי רֶפֶאְו קׂש דַּפְסַמּו יִכְבּו םוצְ םידּוהְיל לדג לָבַא
 הָכְלַּמַה לֵחְלֲחתתַ הל ּודייו 'ָתיִסיִרְסְו רַתְסָא תולענ" יהְניאובְתְי
 אלו וילָעַמ וקש ריִסָהְלּ יִכְּדְרִמתֶא .שיָּבְלַהְל םיִדְנְּב תלת דֶאַמ
 היל דימעה רֶׁשֲא למה יִסיִרָפִמ דתה רָּתְסֲא אָרָקּתַו לֵב

 -לֶא ּךָתה אי :הֶהַמלַעְו הָּז-הַמ תַעָדְל כרמל ּוהָּוצּתִו

 יבמ לנו :ְִּלַַהְררעָש :יגְּפל רָשַא רעה בּוחְרֶא יִכְּרְרמ
 לוקְׁשְל ןְמָה רַמָא רֶׁשֲא ףֶסָכַה תׁשְרְפותֶאְו ּוהָרָק רֶׁשֲאלְּכ תֶא
 -רֶׁשֲא תֶּבַהדבַתּכ ןנׁשְתּפ-תֶאו :םֶדָּבִאְל םייִדּוהיְּב ףלמה יז"
 תווצְלו הל דיִגַהְלּו רָתְסֶאדתֶא תואְרהְל ול ןַתַנ םֶדיִמְׁשַהְל ןשושב ןּתנ
 :הַמֲע"לע וינָפַלִמ שָקְבְלּ יל ןְנחְתַהְל ךלמַה- לֶא אוב ָהיֵלָ
 ּךָּתהל רֶּתְסֶא רָמאָּתַוו :יָכְּדְרמ יֵרְבּד תֶא רַּתְסֶאְל דניו ְּךָתֲה אביו
 םיִעְדְ למה תֹוֹניִדְמ םַעְו למה ֵדְבע-לָכיי :יכּדְרמדלא ּוהְּוצִתו

 תֹינָפַה רצְחָה-לֶא ְלֶמַהלָאאוְי רֶׁשֲא הָשֲאְו שיֶאלְכ רֶׁשֲא
 מַה ל"טיִׁשו רֶׁשֲאַמ דֵבָל תיִמָהְל ֹותָּד תֶתַא ארקיאְל רֶׁשֲא
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4,12—5,10 ESTHER 1153 

 הֶז ָלֶמַהְלֶא אוָבָל יִתאֵרְקְנ אָל יֹנַאו הָיָחְו בָהְּנַה טיִבְרְׁשתֶא
 יֵכְְּרֶמ רָמאיוי :רָּתְסֲא יֵרְבָּד תֶא ירמי *ּודינינ> :םוי \ םישולש
 -לָּכַמ מַה תי טֶלָמַהְ שנ יָמֵרְּת"לַא רָּתְסֲא-לֶא ביִשָהְ

 דֹומעְי הלָצַהְו תָר תאזה תעְּב לשירחת שחה" יי :םיִדּוהיה
 תַעְלְיִא עדוי יִמּו ּודָבאּת ךיָבָא-תיבּו ְּתֶאְו רַחַא םוָקָמִמ םידּוהיל
 ףלי5 :יִכָהְרְְדלֶא ביִשָהְל רָּתְסֶא רָמאְתַו :תּוכְלַמִל ּתַּגַהה תאדָּ
 ּולְכאְתהיִלַאְו יִלָע ּומּוָצְו ןָשּושְּב םיִאְצְמְּנַה םיִדּוהיהלָּכדתֶא סּונְּ
 ןָּכ םִצֶא יַתֹרעַנְו נא" םֹויָו הלל םיִמָי תָשָלש ּוְׁשִּת-לַאְו
 רבעי ל :יִּתדְבָא יּתְדַבֲא רֶׁשֲאַכְו תכדאל רֶׁשֲא מַה" לֶא אֹוָבֲא ןֿפְבּו
 :רָּתְסֲא ויל הָתוצ-רְׁשַא לַפַּב שעינ יִכּדְרִמ

 רצחב דמַעִּתַו תּוכְלַמ ירָּתְסֶא שָבְלִתִ יׁשיִלְׁשַה םויַּבויָהיוי 9
 אכל בשווי ךְלַמַהְו ךְלָמַה תיִּב חַכְנ תיִמיִנָּפַה למַה-תיֵּב
 למה תּואְרַכ יִהיַנ> :תִיָּבַה חַתַּפ חַכְנ תּלַמַה תיִבָּב ותּוכְלַמ
 למה טֶשוינ ויְניִעְּב ןח הָאְשְג רֶצְחְּב תדע הָּבְלַמַה רַּתְסֶאדתֶא

 ׁשאָרְּב עֶנת רָתסֶא בָרְקִתַ ב רׁשֲא בֶהְּזַה טיִבְרְשתֶא רַתְסֶאל
 ָךֵתְׁשִקּדהמּו הָּכְלַמַה רֶּתְסֶא ךל-המ ְּךֶלָּמַה ּהָל רֶמאיג :טיִבְרְׁשַה
 בֹוט ְּךֶלַּמַה- לעַא רֶּתְסֶא רָמאָּתַ+ :ְּךְל תנו תּוְָלַמַה יִצָחְ"דע

 רֶמאָו :ול יִתיִשְעירְׁשֲא הָתְׁשִפה-לֶא םזיה ןָמָהו ךלמַה אוי
 ןְמָהְו ְּךְלַמַה אֵביו רֵּתְסֲא רֶבְּדתֶא תושעל ןַמָהדתֶא ּורהָמ ּךְלִמַה .

 הָּתְׁשִמַּב רְּתְסָאל למה רמו :רתְסֶא הָתָשַעְרָשַא הָּתְׁשִּמַה-לָא
 :ׂשֲעַתְו תּוכְלמַה יִצֲח-דֲע ּךֵתַׁשְקּב-המּו Cr ןֵתַּנִיו ךֶתְלַאשדהמ ןייַה

 יגיִעְּב ןח יִתאְָמְיַא :יִתָשְקְּו יִתְלַאש רמאתו רַּתְסֶא ןַעָתוז
 יְׁשקּב-תֶא תֹוׂשֲעַלְו יִתָלֲאְׁש"תָא תַתָל בוט ךֶלָּמַה-לעזםָאְו ךָלֶמַה
 יהָשַעֶא רֶחְמּו םֶהָל הֶׂשֲעֲא רֶׁשֲא הָּתְׁשִמַה"לֶא ןָמָהְו לָּמַה אָ
 ָךָלּמַה רַבָרַּכ

 יֿפְרְרֶמ"תֶא ןָמֶה תֹואְרָכְו בל בּוטְו ַחַמָׂש אּוהַה םִייַּב מָה אציופ
 :הָמֲח יכְּרִמלע ןַמָה אליו ּונָמִמ עזאלו הכיל מַה רַעָשְּב
 שֶזתֶאְ ויִבָהֶאתֶא אביו חלש ותיִּבדלֶא אוביו ןֶמָה קָּפאְתִיַוו
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 | 4 רתסא 12

 | "לָּכ תֶַאְו וְנְּב בֶרְו וִרָשָע דוְבְּכ-תֶא ןָמָה םֶהָל רֿפסיניי :וָתְׁשִא
 :ְּךְלַמַה 'יִדָבַעְו םיִרָשַהְַלַע ּואְׂשִנ רֶׁשֲא תֶאְו ךָלָמַה לג רֶשַא
 = הָּתְשָמהלֶא ָךְלִמַה"םִע הָּבְלִמַה רֶּתְסֶא הֶאיִבַהְאְל ףָא ןְמָה רָמאיי>
 :ִּךְלמַהםע הָכ"אּורְק ינא רֶחָמְליִנְו יִתּואדַא יִּכ הָתָשְעְרַשַא
 - ידּוהוה יִכְבְרְמדתֶא האר יִנָא רשַא תעלֶכְב יל הש ּוְניַא הָזלכְוי
 ץעדּושעְי ויְבֲהֲאלָכְו ּוּתְׁשִא ׁשֶרָז ול רָמאַתַוי+ ְִּלִמַה רעָשְּב בוי
 ויִלָע יכְְָּמ-תֶא ּולְתִיְו ףְלֶמל רֶמָאי רֶקְבַבּו הָּמַא םיִשָמִח ּהָבְ
 שעיו ןָמָה יגֿפל רֶבָּרַה בטייו חָמָש הָתְשַּמַהלֶא ךְלֶּמַה"םע אָגּו
 פ | יִעְעָה

 רפסתֶא איֵבָהְל רָמאיַו ְךְלַּמַה תַנׁש הָרָדְנ אּוהַה הֶלָיְלַּבי 6
 בּותָכ אָצֶמִיַו :ּךְלִמַה יִנָפְל םיִאְרְקַנ ּויָהְיַו םיִמָיַה ל תונרֶכּזה
 יִרְמַׂשִמ מַה יסירס יש ישְרָתְו אָנֲתְנּבלע .יִכָּדְרִמ דיִנַה רֶׁשֲא

 -המ למה רָמאְיַני :שורושחש מב רי חֶָלְשל ושקב רשא ףפה
 ויָתְרָשִמ לפה ירעג ּורמאינ הזילע יִכְּבְרְמְל הָנּדְנּו רָקָי הָשַעַ
 רצָחל אָּב ןִמָהְו רָצָמְב ימ ְּלָמַה רָמאּוני :רָבָּד וָמַע הָשַעְנאל
 ץעה"לע יכְּרִמ תא תולתל למל רָמאל הָנּוציָחַה ללמַה- תיִּב

 רֶצְחַּב דע ןֶמָה הנה ולא ְלָמַה ירענ מאיו :יל ןיִכַהירׁשֲא
 תושעל"המ ְּלּמַה ול רֶמאּיו ןָמָה אובו :אֹוְבְי ְלִּמַה רָמאָיו
 למה ץֶפחְי יל וּבְלְּב ןָמָה רֶמאִָו וִרְקיִּב ץֵפָח ּךָָמַה רֶׁשֲא ׁשיִאְּ
 .ּךְלִּמַה רֶׁשֲא ׁשיִא ְּךֶלַּמַה-לֶא ןַמָה רָמִאיַוז יִּנָמִמ רֶתוי רֶקָי תושעל
 רֶׁשֲא סּוסְו ךַלִמה וָּבשבְל רשא תוכל שובל ו איבה :ֹורָקיִּב ץפִח
 שּובְלַה ןותְנְופ :ושארּב תּוכְלַמ רֶתָּכ ןֵּתְנ רֶׁשֲאַו למה ויִלַע בָכְר
 שיִאָה-תֶא שלה םיִמָּתְרּפַה למה יִרָשִמ שיא"די-לע סּופַהְו
 ּוארקְו ריִעָה בוָחְרַּב סּופַה לע ּוהָביִּכְרַהְו ורְקיִּב ץַפְח ּךְלִמַה רֶׁשֲא
 מַה רָמאו :רָקיִּב ץֶפָח למה רֶׁשֲא שאל הֵׂשֲעַי הָכָּב וינָפְל

 ןכ"השעו תְּֿד רֶׁשֲאכ ופַהיתֶאְו ׁשַּבְלַהתֶא חק רַהֿפ ןמְהְ
 רֶׁשֲא לָּפְמ רֶבָּד לַּפַּת-לַא ּךֶלמַה רעֵׁשִּב בֵׁשֹיַה יִדּוהְּיַה יֵכָּדְרָמְל
 יִבּדְרִמד תא שבלי סּוסַה-תֶאְו שּובְלַה תֶא ןֶמֶה חָקיויי :ָתְרַּבַּד
 למה רֶׁשֲא שיִאְל הֵׂשְעַי הָכָּב ריגל אָרָקיַו ריֵעָה בֹוָחְרַּב והָביִכְרִיו
 -לֵא ףַחָדִנ ְןַמָהְו למה רעְׁש-לֶא יֵבְּדְרְמ בָׁשַו> :ֹורָקיּב ץפָח
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 ויִבַהָאלֶכְלּו וּתְׁשִא ׁשֵרָוְל ןְמָה רפי :ׁשֹאְר ופֲחַו לָבֲא ּותיִּב
 עַרְוִמ םָא ֹותְׁשִא שרו וימכַח ול ּורְמאֹיַ ּוהָרְק רֶׁשֲאלְכ תֶא
 לפני ל לבּותזאְל לנפל לפנל ָתּולֲחַה לָשַא .יִמָבְרַמ םיִלּוהיַה
 נפל לו

 -תֶא איָכָהְל ּולֵהְבִיַו ּועיִגַה ּךֶלָמַה יִקיִלָסְו ֹוּכִע םיִרְּבַרְמ םָדֹועיצ
 ןַמָהְו לפה אָבְייי ? | ורָּתְסֶא הָתְׂשֲעירָׁשֲא הָּתְׁשִמַהֲִא ןָמֶה
 יָנָשַה םוֶּיַּב םַנ רִּתְסֶאְל ּךְלֶמַה רָמאיִו :הָּכְלִַמַה רֶּתְסֶאםָע תוּתָשָל
 ְךֶתָשָקּבהַמּ דל ןַתּנַתְו הָּכְלִמַה רֶּתְסֶא ךתְלַאש-המ ןַיַה הָּתְׁשִמְּב
 יתאצְמ"םַא רמאתנ הָּכְלַמַה רַתְסֶא ןעּתַוי :שָעַתְו תּוכְלַמַה יצֲח-רַע
 יתְלֲאְׁשִּב ישפנ יִל ןֶתָּנִת בוט למה" מַה ךיִניִעְּב ןח
 באל גורהל דיִמְשַהְ יִמַעְו יִנַא ּונְרַכְמַנ יִּב+ :יִתָשְקַבְּב יִמַעְו
 זנב *הוש רַצַה" ןיא יִּכ יִתְשרִחַה ּונְרַּכִמְנ תֹוֲחַפְׁשִלְו םיִדְבעַל ולא
 ימ הְלַמַה רַתְסֶאְל רמי שורָושחא ָּךְלָמַה רֶמאינפ ס :ךלֶמַה
 alo רמת :ּכ תושעל וָבְל ואְלְמְררֶשַא אּוה הָזְיִאְו ּהָז אּוה
 :הָּכלַּמַהְו למה יגֶפלמ תַעְבַנ ןָמָהְו הזה עָרָה ןָמָה ביואָו רצ שיא
 שקל דַמַע ןַמַהְו ןתיִּבַה תַנּגדלֶא ןייַה הָּתְשַמִמ ותָמִחְּב םק ּךְלַמַהְוז
 תֶאַמ העְרָה ויָלֵא הָתְלְכיִּכ הֶאְר .יִּ הָכְלַמַה רַּתְסֶאְמ ּושָפַנלַע

 לפנ ןמָהְו ןייה התשִמו תיא ןֶמיִבַה תנַגמ בש למה למה
 "תֶא ׁשֹוְּגִכִל םגַה ךֶלִּמַה רָמאָיַו ָהיֶלָע רֶּתְסֶא רָשַא הָטִמַהדלַע
 רֶמאיופ ָּפִח ןָמָה נפו ךֶלֶמַה יִּתִמ אָצְנ רָבְּדַה תִיָּבּב יּמִע הָּבְלַמַה
 הֵׂשֲע"רְׁשַא ץעֶה-הַנַה םג ְּךֶכֶמַה יֵנְפַל םיִסיִרָּפַהְןִמ דָתֶא הָנֹובְּרַח
 בג ןֶמָה תיִבְּב מע מַה" לע בּוט"רֶּבִּד רֶׁשֲא יִכּדְרַמְל ןָמָה
 ץֶעֶה"לע ןֵמָה-תֶא ּולְתַַּווס :וָלֲע ּוהָלְּת ַלִמַה רָמאיַו הָמַא םיִשַמָח

 ןָנ אהה םְַּבי 8 ם ְכָבָש ּךֶלַמַה תָמחְ יכָרמל ןיִכַהירֶׁשא
 םייִדּוהְיַה ררצ ןַמָה תיּבתֶא הָּכְלַמַה רתְסֶאְל שורושחא מַה
 רַסָיַוי :ּהָלְדאּוה המ רָּתְסֶא הָריִגַהדיִכ ךָלָּמַה נפל אְּב יֵכְָרמּו
 רֶתְא שתו יִדְרמְל הנו ךָמַהְמ ייִבעָה רשא ועַּבטתֶא למה
 ס ןָמֶה תיבילע יִכָנְרְמתַא
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 = בתו ויִלְְר יִנְפְל לָפִּתַו ֶלָמַה ינְּפְל רָּבִדְּפַו רַּתְסֶא ףָסֹות
 | רָשא ותְבשחמ תֶאְו ינְנַאָה ןָמָה תעֶריתֶא ריבעָהְל ֹול"נַחְתּתַ
 םֶקִּתו בָהְּזה טבְרש תֶא רּתְסֲאְל מַה טשויו+ :םיִדּוהיַה-לֲע בֵׁשְח
 -םָאְו בוט ךֶלַמַה לֵעדמַא רָמאתו ְּדְלַמַה יִנְפְל דַמַעְּתַו רֶתְסֶא

 יִניעְב יִנֲא הָבּוטְ מַה יגפל יָד רֶָכְו ונפל ןח יִתאָצְמ
 רֶׁשֲא יגְנֲאָה אָתַרְמהְרְּב ןַמָה תֶבָשַחִמ םיִרָפְסַה"תֶא ביֶׁשָהְל בָתּכ
 הָבָכיִא יֿפ5 ִָלַמַה תֹוְניֵדְמלְבּב רֶׁשֲא םיִדּוהְיַה-תֶא רֵּבַאְל בתְּכ
 יִתיִאְרְו לכּוא הָבְכיִאְו יּמַעתֶא אָצַמְירְשא הָעְרַּב יִתיִאְרְ לכוא
 הּכלַמַה רֶתְסֶאל שרושַחַא למה רָמאלַוז ס :יִתדלומ ןֵדְבֲאְּב
 ץַעֲה-לע ל ּותאְו רֶתְסֶאְל יִּתְתְנ ןפָה-תיב הּגַה יִדּוהְיַה יֵכְְרַמְלּו
 בוט םיוהְיַה-לע ּובְתַּכ םָּתַאְו* :'םייִדּוהיַּב וָדָי חַלָש-רָשַא לע

 - בָּתְכַנרָשַא בָתְכיכ למה תַעְּבַטְּב ּומְתִחְו ףֶלִפַה םָשָּב סֶכיִנְעְּ
 דיִרְפְס ּוָאְרְקיִוי :ביִשָקְל ןיא ךְלָמַה תַעְּבַטַּב םָּתְחְנְו ָּךלַמַהיםֶשְּב
 םיִרָשִעְו השולָשְב' ןויס שֶרְחדאּוה יׁשיִלְׁשֲה ׁשֶדֹחַּב איִהַה"תַעְּב ְּךֶלּמַה
 -םיִנָפְרְּׁשַחַאָה לֶאְו םילּוהיַהְלֶא יֵבְּדְרִמ הָנצרׁשֲא"לָכּכ בֵתְּכִיַנ וב
 הָאַמּו םיִרְׂשְְו עַבָש שּוכ-רַעְו ּוּדָהַמּורְׁשֲא תֹוניִדמַה יֵרְשְו תֹוחָּפַהְו
 םֶבָתְכַּכ םיִדּוהיַהד לא ונשֶלַּכ םַעְו םעְו ּהָבָתְכַּכ הָניִדָמּו הָניִדְמ הָניִדַמ
 למה תַעּבַטְּב םָּתֲחיו ישרֶושַחַא למה םֶשְּב בכי 10 :םנֹושלָכְו

 יםיִנְרּתְׁשַחַאָה ׁשְכְרָה יִבְכְר 'םיִסּופַּב םיִצְרַה לְָּב םיִרָפְס חלשיו |
 ריִעְו ריִעְלָכְּב ו רשַא ו םיִדּוהְיַל ְּלַמַה ןַתְב רָשַאיי :םיִכָמַרָה יֶנְּב
 םע ליהי לָּכתַא דָבאְלּו ינהל ֹיִמׁשַהְל םָׁשְפנ"לע דמעלו לַהְקהְל
 -לָכָּב דָּמֶא םְֹּבִ> :זֹוָבָל םֶלְלשּ םיִשָנְו ףט םַתֹא םיִרָצַה הָניִדָמו
 -אוה רֶׂשְע-םיִנְש שחל רֶׂשְע הֵׁשֹוְׁשְּב ׁשורוׁשֲחַא למה תוָנִיִדְמ
 יִּולָּג הָניִדָמּ הָגיִדמ"לְכְּב תּד ןתנהל בּתּכַה ןְנְׁשְתַּפַפ :רָרַא שדה
 :םָהיִבְִאמ םֶכָנַהְל הַה םַל 'םיִדוָתע יםייֵדוהְיַה תֹויְהלְו םימַעָהילָכל
 רָבְדַּב םיִפּוחְדּו םיִלָהְבִמ אַ יםיִגְרְתְׁשַחַאָה ׁשֶכְרִה יִבָכְר יםיִצָרָהי
 יִנָפִַמ ו אי יַכְּדְרמּו 5 :הָריִּבַה ןׁשּׁשְּב הָנְּתַנ תַָּהְו למה
 ץּוָּב ךיִרְכַתְו הלה בָהָז תֶרַטַעְג רּוחְו תָלְכִּת תּוכְלַמ שּובְלּב ָךֶלַּמַה
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 הָחָמִׂשְו הָרֹוא הָתְיָה םידּוהילי5 :הָחָמְׂשְו הָלֲהְצ ןָשּוש ריִעָהְו ןמָנְרַאו
 רָשַא םוקְמ ריִעְנ ריִעדלָכְבּו הָניִדְמּו הָניִדְמלֶכְבּו :רקיו ןָשָשְו
 בֹוָמ םָיְו הָּתְׁשִמ םידּוהיל ןוׂשְׂשְו הָחְמִש עינמ תְדְו למַהרַבְּד
 :םָהיֵלֲע םיִדּוהְיַה"דַחּפ לֵפָניְכ םיִדֲחיְתִמ ץֶראָה יֵמעמ םיֿכַרָו

 וב םוי רֶׂשֲע הָׁשֹולְׁשְּב רֶדַא שדְח-אּוה ׁשֶדֹח רֶׂשְע םיִנָשְבּוי 9

 יבְיִא ּורְּבְש רֶׁשֲא םֹיַּב תֹוֵׂשְעַהְל ּוָתָדו ָלָמַהירַבְּר עיֶגַה רֶׁשֲא
 הָּמֵה םיָדּוהְיַה ּוטְְׁשִי רֶׁשֲא אּוה ףךוָפַהְנְו םֶהְּב טולְשְל םיִדּוהְיַה
 ׁשרְנְׁשחַךָלָמַה תֹוניִדְמ"לָכְּב םֶהיֵרֲעְּב םיִדּוהְיַה ּולֲהְקִנ* :םֶהיִאָנְְּב
 םְָחַּפ לַפָניִּכ םֶהיֹנְפַל דַמְעאְל ׁשיִאְו םֶתָעָר יֵׁשְקַבְמִב דָי ַחָלָשְל

 יֵשֹעְו תֹוחַּפַהְו םיִנְפְדדׁשַחֲאָהְו תֹוניִדְמַה יֵרְׂש"לֶכְוכ :םימעָה"לָּכ"לַ
 יַכְָרְמ"דַחַּפ לֵפָניְּכ םיִדּוהְיַה-תֶא םיִאְׂשִנְמ ּךֶלֶל רֶׁשֲא הָכאְלְּמַה
 תְֹגיִדמַה"לכְּב ףְלוה וַעָמְשְו ךְלִמַה תיִבָּב יֵכָדרָמ לודְיִכי :םֶהיְִ
 -תַּכַמ םֶהיֵבְֲאלְכְּב םידּוהיה ּוַָ :לדָנְו ךלוה יֵכּדְְמ ׁשיִאָהיּכ
 ּונְרֶה הָריּבַה ןׁשּוׁשְבּוֿ :םגֹוצְרִּכ םָהיֵאָנְשְב ׂשֲעַו ןָדְבֲאָו גֶרָהְו בָרָח
 תֹוִאַמ ׁשֵמֲח דֵּבַאְו םיִדּוהָיַה

 םנ יאָתְְּנׁשְרּ תאי :ׁשיִא
 ו תֶאְ :יאָתַּפְסַא ותֶאְ ןופְלַּד
 ותֶאְו 'אְנלדַא ו תֶאְר יאָתָרֹוּפ
 ג יאָתְׁשַמְרַּפ ותא :יאָתָדיִרֲא
 ותֶאְר ירא \תֶאְ יסירַא
 הנִַבּו ּונָרָה םיִדּוהְיַה ררצ אָתְדְּמַהְרִּב ןָמָה יֵנְּב תֶרְׂשֲעט אתי
 :םֶדָיתֶא ּוחְלָש אל

 ְָָּמַה יִָפל הָריִּבַה ןשּושב םיִנּורַהַה רַּפְסַמ אָּב אּוהַה םּויַּביי
 םידּוהיה ּגְרָה הָיּבה ןשּושְּב הָפְלַמַה רתְסֶאְל לפה רֶמאויי
 ךְלָמַה תֹוִניִדְמ רָאְׁשּב ןָמָה"ינְּב תְרְשִע תֶאְו שיא תּוָאַמ שמח דּבַאְו

Cp 9, 2 8 םספמ 1155 'ִפָּב | 3 5 regis || 7—g sic 81 | 7 * 516 41 (N min), 
 | עשסג 6 Aeתוריפש, 3* תורישפ, 6 ש0ק006טזטא || * 3 ןוכלד, 3* ןוכליד, 3
  6 6תופסא, 6 9006 (906, 600ץ0) || 8 * 8 טלטרפ, 3* טלרפ, 8 6
 * 3אילד, 6 80066 (80006, 806ג) || * 3 אריד, 3 * | )0000000 ,₪005000(

 * 3תוסיפ,  6 ZapBaxa | g * sic 4 (NW min; 8 tantum W min), 58תריד,
niboרo, 6 Mapuaaiu(v)a || 5 8 ,יסיד 6 Pougaiov (Poupavov) || © Var® 

 -v )Apoeov) || 5 sic 41 (1 maj, t min), $ Nt, 6 ZaBouסו 6 ApGaירידא, 3 ירדא,
S8aiov (ZaBovraBa, ZaBoudeBav). 
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“ass רתסא g,13—26 

 | רָמאָתְי: ׂשעַתו ו ךָתְשַּב"המּךֶל ןֵתִַוּךתְלָאְׁש-המֹ ָשָע הָמ
 ןְשּׁשְּב רֶׁשֲא םיִדּוהְיל רָחָמ-םַנ ןֵתָנִי בוט ךָלָמַהלַעדמַא רָּתְסִא
 . רָמאיַו + :ץַעָהְ"לַע ּולְתִי ןַמָהיִנְּב תֶרָשָע תֶאְו םויַה תֶדַּכ תושעל
 | לת ןמְהינְּב תֶרׂשֲ תֶאְו ןׁשּׁשְּב תָד תת כ תשעה למה
 | רֶדַא ׁשֶרֲחַל רשע הָעְּבְרֶא םוָיְּב םּג ןָשּושְּבדרָשַא םייִדּוהיה ּולַהְקיַו 5
 | :םֶדיתֶא וחלש אל הָּנִּבַבּו שיִא תֹואַמ שלש ןָשּושְב ּוגְרַהְיו

 | םָשָפַנְלַע רַמַעְו ו להק ךלמה יִתֹוניִדְמְּב שא םיִדּוהּיַה ראש
 אל הִָּּבַבּו "ףַלֶא םיִעְבְשְו הָשְמחי םָהיִאְנְשְּב גּורֶהְו םֶהיִבִיִאמ חנו
 הָעְּבְראְּב חונְו רָדֲא ׁשֶרֲחַל רשע הֵׁשולְׁש-םֹיְּב 7 :םֶדי-תֶא ּוחְלְׁש

 ןְשּׁשְּברֶׁשֲאיםיירּוהְיהְוי :הָחְמׂשו הָּתׁשִ םוָיּותֹא הָׂשֲעָו וב רֶׂשָ
 רָשָע הָשְמַחּב חונְו ב רֶשְע הָעְּבְרֶאְבּו וב רָשָע הָשּולָשַּב ּולַהְִנ
 םיֹזוְרּפַה םיָדּוהְּיַה ןֿפ-לעיפ :הָחַמִׂשְו הָּתְׁשִמ םֹוי ותא 'הְׂשֲעְו וב
 רֶרַא ׁשֶדָחְל ּרָשָע הַעֵּבְרַא םָֹי תֶא םיִׂשע תֹוזָרְּפַה יֵרָעְּב םיִבְׁשיַה
 :והעֶרל שיא תֹונִמ ַחְלָשִמּו בוט םוויָו הָתְׁשִמּו הָחְמְׂש

 | לָּכקלָא םיִרפְס חָלָשו הָלֲאָה םיִרְבְּרַהיתֶא יִכָּדְרַמ בּתְכיו>ט
 = :םיִקֹוחְרָהְו םיִבּורּקַה ׁשורנְׁשַחַא למה תּוניִדְמלְכְּב רֶׁשֲא םיִדּוהיַה
 = תֶאְו רֶדַא שחל רשע הַעֵּבְרַא םוָי תֶא םישע תויהְל bהילע םִיקְלְ
 | םָהְב ּוחְנ-רֶשַא םיִמיּכ> :הָנָשְו הָנָשִלָכַּב וב רשע הֵׁשָמֲח"םֹוי
 | לָבָאַמ הָּמְמְשל | ןוגימ םַהְל ְךּפַהְנ רשַא שֶדַהְ םֶיִבְיִאַמ .םיִדּוהיַה
 ׁשיִא תֹונָמ ָלְׁשֲמּו הָמְמְשו הָּתְשמ יִמָי םֶתוא תושעל בוט םויל
 | תושעל ולָחַהְרֶשא" תֶא םילוהְיַה לֵב“ :םיִניִבָאל תֹונְּתַמּו הער

 - רבע יִנָנַאָה אָתדְּמַה"ּב ןְמָה כי :יסֲהיִלֲא יֵכָּדרִמ בֵתָּכרׁשִא 'תֶאְ
 = לֶרִּגַה אּוָה לּופ 'לָּפַהְו םֶרֶּבַאְל םיִדּוהְיַה-לע בֵׁשָח םיִדּוהיַה"לְּכ
 | ּתְבִׁשִתִמ בש רָפַּסַה-םִע רָמֶא למה נפל יהָאבְבּוײ5 :םָדְּבַָלְוםַמְהָל
 -לע ויָנְּב-תֶאְו וָתא ָלָתְו וׁשאר-לֲע םיִדּוהְיַה-לַע בׁשֲחרֶׁשִא הָעְרָה
 'ןֶּכ-לעי רּופַה םש-לע "םירופ הָלֶאָה םימיל ארק ןּכְ-לע :ץַעָה
 r2 pl MSS om 1 | 14 5 3 +ץעָהזלע | 15 ₪ 4,7 || 16 * תסממ 5
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9,27—10,3 ESTHER 1159 

 :םֶהיִלַא עיֶּגַה הָמּו 'הָכָּכ"לַע ּואָר"הָמּו תאָּנַה תָרָגַאָה "יָרְבִּדלָּכ"לַ
 םֶָהיֵלֲע םינְַָה"לְּכ לַעְו םֶעְרּזיַעְווםַהיִלְעו םידוהיה יֵלָּבקְו ומיקי
 ֹםָנַמְזַכְו םֶבָתְכִּכ הָלֵאָה םיִמָיַה יגְׁש-תֶא םיִׂשע תֹויְהְל רובעי אָלְו

 רו רוִּלָכְּב םיִשעְנְו םיִרָּכַנ הָלֶאַמ םיִמּיַהְר :הָגָש הנשל
 הָלֲאָה םיִרּופַה ימיו ריִעָו ריִעָו הָניֵדְמּו הָניֵדְמ יהָחּפְׁשִמּו הָחְּפְׁשִמי

 יבּתְכָתוִפ 5 = :םֶעְרּזִמ ףוסידאל םֶרכְזְו םילוהיה ְּךוָתמ ורבי אל
 תֶא םִיַקְל ףָמְת"לָּכיתֶא יידּוהְיַה יִכְּדְרִמּו" ליחיִבַא-תב הָּכְלַמַה רָּתְסֶא
 םיִּוהיַהלָּבלֶא םיִרָפְס חשו :יתיִנָשַה תַאּזַה םיִרָּפַה תֶרָגַא
 םּוִלְׁש יֵרְבְּר ׁשֹוָרוְׁשַחַא יֵתּוכְלַמ הָניִדָמ ּהָאַמּו םיִרָשָע .עַבֶשלֶא
 םהילע םיק רָשַאָּכ םַהיִּנִמְזִב הָלאָה םיִרָּפַה יִמְיתֶא קלי :תַמָאְו
 םערז"לעו םֶׁשפנ-לע ומיק רשאכו יהָּכְלַמַה רַּתְסָאְץ ידּוהיה יִכְּרַמ
 הָלֲאָה םיִרְּפַה יִרְבִּד םיק רָּתְסֶא רָמַאְמּו* :םֶתְקַעַדְו תומּוצַה יִרְב

 פס  ירָפַּפַּב בָתְכַנְו
 השעמלֶכְו* :םָיַה יאו ץֶרֶאָקלַע סמו שרשחא למה םָשָיַני 0

 םה"אולה ףלמה ול רֶׁשֲא יֵכְָּרִמ תל תַשְרַפּו ותְרּוְבְגּו וּפְקְת
 יִדּוהְיַה יִבָּבְרַמּו כ :סֶרֶפּו ידמ יכלמל םיִמּיַה יֵרְבְּד רפס-לע םיָבּותְּכ
 בוט של יויַחֶא בל יּוצְרְו : םילוהיל ודנו שורָושחא ְּךֶלֶמְל הָנׁשַמ
 :עֶר-לכַל םולָׁש רד ומעל
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 סDAאIEL לאינד

 רַצאָנְדכּובְנ אָּב הָרּוהְיְְלַמ םיִקָיוהְי תּוָכְלַמְל ׁשֹולָׁש תֶנְׁשִּבי 1
 למ םיְִוהְיְדתֶא ודָיְּב ינדַא ןתיוי יָהיִלָע רצו םַלָׁשּורְי לבְּבירָלַמ
 'ויָהְלֶא תב" רַעְנָשץֶרֶא םֶאיִבְיַו םיהלָאָקדתיב ילְּכ *תַצְקִמּו הָדּוהְ
 יזנָּפְשַאְל ךְלִמַה רָמאָיְני = = ויָהְלֶא רצוא תב איִבַה םיִלְּכַהתֶאְ
 :םיִמָּתְרַפַהְְוִמּו הָכּולְּמַה 'עַרזִמּו לֶאְרָשי יִנְּבִמ איִבָהָל ויסירְס בר
 דלָכַּב םיִלָּכָשַמּו הֶאְרִמ יִבוטְו יטּואמ"לָּ םהְּבןיִא רָשַא םיִדלי
 1. לָביִהְּב דמעל םָהָּב ַתָּ שאו עֶּמ יֵניִבִמּו תעד יָד הָּמַכֲח

 םויירבְד ךלמַה םֶהָל ןמוני :םיְשִכ ןושלּו רֶפַס םדמללּו למה
 םֶתָצְקַמּו ׁשֹולׁש םיִנְׁש םַלְּנְלְוי ויָתְׁשִמ ןַײמּ מַה נֵבְתַֿפִמ ֹוֹויְּב
 לֶאָשיִמ הָיְננָח לאָּיְנּד הָדּוהְי יֵנְּבִמ םָהָב יהיו :יָּרָלַּמַה יֵנָפִל ודמי
 רֶצאׁשְמְלְב לאנְל יםָׂשיו תֹוָמַׁש םיִסיִרָפַה רש םֶהְל םָשיַוז :הירזעו
 םֶשיַו* ם :'זְגֶנ דבע .הירזעלו ּףךָשיִמ לאימו יצר היננחלו
 שקביו ויָּתְׁשִמ ןינְבּו למה ןָּבַתַפְּב לֵאָג תודאל רֶׁשֲא ובל" לע לאי

 דָפָחָל לאנְתֶא םיִהלאָה ןֵתיוי :לֶאִַָי אל רׁשֲא םיַסיִרְפַה רש
 אָרְי לאְּנְדְל םיִסיֵרְּפַה רׂש רַמאיויפ :םיִסיִרָּפַה רש יִנָּפְל םיִמחַרְלּו
 רֶׁשֲא םֶכיִּתְׁשִמ-תֶאְו םכלכַאמתֶא הָנִמ רֶׁשֲא למה יָנֹדֲַא-תֶא יִנֲא
 -תֶא םּתְבִיְַו םֶכְליִנְּכ רׁשֲא םיִדְלְיה ומ םיֿפֲעְז םָכיִנְפ-תֶא הָאְרי ּהֵמָל
 יםיִסיִרָּפַה רַש הָנְמ רֵׁשֲא רצְלַמַהי-לָא לאנה רָמאיִוי :ךְלִמל ישאר

 םימָי דְבַעְתֶא /אנְיסני* :הָיְרעְנ לאָשיִמ הָיָה לאי
 ףךיְִּפְל וטָרְיְיי :הֶּתְשְנְו םיִמּו הָלְכאְגְו םיערזהְֶמ ּונָלּנְתִיְו הָרְׂשֲע
 Cpr, ral loc huj libr ubique sine N cfv 18 || 2 * /ג+5 תַצקמו 6[ ץ 5.
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 ּהָאְרִּת רָשאַכְו ךֵלַּמַה גֵּבִתַּפ תֶא םיִלְכָאָה םיִדָלְיַה ּהָאְרַמּו ּוניִאְרִמ |
 :הָרְׂשֲע םיִמָי םָפנִינ הֶּזַה רֶבָּל םֶהָל עַמשיַוי+ :ךיִדְבַעְסִע הָשֶע
 לכ 2 יִאיִרְבּו בוט םֶהיִאְרִמ הָאְרַנ הָרָשַע םיִמָי תָצְקַמְּו5 |
 םֶנָּבְתַּפתֶא אש רֵצֹלמַה יָה, ְּדְלַמַה גָּבְתַּפ תֶא םיִלְכֲאָה םיִדָלַיַה
 םָּתְעַּבְרַא .הָלֲאָה םיִדְליַהְוי :םיִנֹעְרְז םֶהְל ןְתנְו םֶהיּתְׁשִמ ןָּיְר

 ןיִבֲה לֵאינָדְו הָמְכֲחְו רַפַס"לְבְּב לּכָשַהְ עֶּדַמ םיִהֹלֲאָה םֵהָל ןַתְנ
 םִאיִבָהְל למה רַמֲארְשַא םיִמָיַה תצְקַמלוו5 :תֹומלֲחְ ג ןח

 אל למה םָּתִא רּבַדְיַניפ :רַצְנְדַכְבְנ ינָּפְל םיִסיִרָפַה רש םָאיִבִיַו
 למ יִנָפְל ּוָדָמעיַו הירזעו לֵאְׁשיִמ הָיְגנִח לאו םֶלּכִמ אֵצֲמְנ

 םָאְצִמיו ףךלמה םַהַמ שָקּברָשַא יהָניִּב תָמָכָח" ַבְּ לבר
 היו :ֹותּוכְלַמ-לְכְּב רֶׁשֲא יםיפְׁשַאָה םיִמְרַחַה-לְכ לע תודָי רֶׂשֲע
 םִיַתְׁש תַנָשְבְּוי 5 סם :'ִךְלמה ׁשֶרֹוכֹל תַחַא תגש"רע לאנד
 וִתָנְׁשּו וחור םֶעָפְתִּתו תֹוָמֹלֲח רַצָנְדכְב םלֲח רַּצָנְדכבְנ תּוכלמל
 םיִפְׁשַכְמלְו םיפְׁשַאלְ םימְמְרַחַל ארקל למ ל רָמאיו> :ויִלַע הָתְיָהְנ
 רַמאי ְדְלַמַה ינפל ודמעיו ואביו ויָתֹמְלֲח למל ריִּגַהְל םיִלשַכל
 ןְרֶבַדיו+ :םֹולֲחַה"תֶא תעַרְל יִחּור םַעַּפַּתַ יִּתְמְלֲח םולח מַה םֶהְל
 יתיִמְרַא למל םיִדְׂשַכַה

 יהנע5 :אָוחְנ אָרַפּ יָּדיָדְבַעְל אָמְלֶח רַמָא יִיָח .ןימלעל אָּבְלַמ
 אָמְלָח ' יִנָגעְדוְהִת אל ןה יארְזַא יִנִמ הָתְלִמ לאידשכל רַמָאְו אָּכְלַמ
 רש אֹמָלֲח ןָהְוֿ :ןומָשָּתַי יל ילו ןֹוביִּתָבּו ןּולְבעְתִת ןיַמְַּה ּהְרָשַּפּו
 אֵמְלֲח ןאל ימדְק"מ ןּולְבקְת איִגַש רֶקיַו הָבָזְבְנּו ןָנְתִמ ןוחְהִּ
 יִהְוְרְבעְל רמאי אָמָלָח אָפְלִמ ןיֶרְמֲאָו תּנָיִנִת געז :יִנְוְחַה ּהָרְשַפּ
 אָנּדַע יד הָנֲא עדָי ביִצָידְִמ רַמָאְו אָּכלַמ הגָעַ* :הָוחַהְנ ּהָרְשַפּ
 ךןָה :אָתְלַמ יִנִמ אָּדְזַאיִּד ןּותיַזְח יִּ לבלב ןיִנְבְז ןוּתְנַא
 הָתיִחְׁשּו הָבֹדְכ הל ןוכְתַד איָה"הָדַח יִננְעְדֹוהְת אָל אָמְלֲח
 ב ורָמָא אָמְלֲח ול אֵּנַּתְׁשִי אָנְּדע יד דע יַמְדָק .רמאמל ןּותְנַמְזה
 דאל ןירמֶאו אָּכלַמ- םֶדָק ג איִּבְשַכ ונעו :יִנָנְוחַהְּת ּהֶרְשְפ יד עַלְנָאְ
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 יד לֿבְקלְּכ הָיְוֲחִהְל ילכו אָּכְלִמ תֶלַמ יִה אָּתְשְּבְילַע שָנָא יִתיִא
 .יִּדָשְכְ ישא .םְֹרַח-לְכְל ילָאָש אל ; הָנְדִכ הָלַמ טיִלְׁשְו בר ללמד לָּכ
  םדָק 'ָּנּוחְי יד יִתיִא אל ןְרָחָאָו הָויְק לאש הכלמ-יד אָתְלַמּו
 לבָקרלְּכי- : יִהֹוְתיֵא אָל אָרׂשִביבע ןֹוהְרְדְמ יד יהל הל אָּכְלַמ
 לבב יֵמיִּכַח לכל הָנְבוָהְ רמאו איִנש ףצקּו סַנְּב אָכלַמ הָנְּד
 |  הַלַטְקַתַהְ יִהֹוְרְבַחְו לאי וָעְבּ ןיִלְקְתמ אַמיִּכַחְו תקפְנ אָתָדְוי

 =יּד אְיַחַּבטדבר ףויראל םַעַטּו אָטָע ביִתַה לאנה ןיִדאְּב< פ
 אמיל לויראל רַמָאְו הָנֲעַיפ :לֵבְּ יִמיִּכַתְל הֶלֶטְקל קפנ יִּד אָּבְלַמ
 עדוה אָתְלִמ ןיְרֲא אָכלַמ םֶדָקדוִמ הֵפֹצְחַהִמ אָתְד הָמדלַע אּכלַמ"יד
 הלני מז יד אכלַמדןמ הָעְבּו לע לאלי :לאיגרְל ָךֹויְרַא
 הָיְננֲחַלְו לזַא ּהָתיבְל לאינְּד ןַינָאז ם :אַּכלַמל הָיַוחַהל אָרְׁשַפּו
 םֶדָקדוִמ .אָעְבַמל ימי :עדוה אָתָלִמ יִהוְרְבַח הָיִרזעו לֶאָשימ
 רָאְׁש-םע יִהֹורְבֲחְו לאנד ןּודְבֹוהְי אל יִּד הָנְד אָזְר" לע איש הלא
 | לאנד יָא ילנ אזר אנליליד אָנְוָתְּב לאינרל ןידָא 9 :לָבְב יִמיִּכַח
 | רַמָאְו לאנד הָנָע>ִ :אָיִמָש ּהֶלֶאל ּךְרְּב

 אָמָלע"דעֶר אָמְלֲע"ומ ּךְבִמ  ָהְלאְיִד מש אוהל
 :איָה היד אָתְרוְנּו אָתְמְכְח יִּ

 ןיִכְלמ םיִקָהְמּו ןיִכְלִמ הְָּעַהְמ אינֲמזְו אירע אָגְׁשַהְמ אוהְו=י
 :הָניִב יֵעְדיְל אָעְדְנַמּו ןימיִַּחְל אָתָמְכָח בֶהָי

 אָכֹוׁשֲחב הָמ עֶדְי אָתְרְּתִסְמּו אָתְקיִמַע אָלָנ אּוָה*
 יתָהָבֲא ּהָלֲאוְּךְל < :אָרָש ּהָמַע אָריהְנּו
 יל 'ִּתְבַהְ אָּתְרּובְגּו אָתְמְכִח יה הָנַא חּבָשְמּו אָדּוהְמ
 :אָנָּתעַדוה אָּבְלִמ תֶלִמיִד ךּנִמ אָנֲֹעְב"יִד יֵנּעַדֹוה ןַעְכּו

 = יַמיִּכַחְל אָרְבוְהְל אָכְלִמ גמ יַד ְךויָרַא-לַע ילע לאָינָר הָנְד לְבָקרלּכי
 אָכְלִמ םֶדק "יֵנְלעַה דָבֹוהְּת"לַא לֶבְב יַמיִּכַחְל ּהלרמַא ןכְוי לזא לָבְב
 לַעְנַה הָלֶהְּבִתַהְּב ְּךֹויְרֲא ןיַדָא5 :אְּוַחַא אָּבְלַמְל אָרְׁשִפּו
 אָתּול יבמ יִרָבָג תַחָּבָשַהדיִּד ּהלדרַמַא ןֶכְו אָּבלמ םדק לאנד
 ד לאנד רֶמֶאְו אָּכְלַ העי :עדּוהְי אָּבְלַמְ אָרְׁשִפ יד ירוהי יד
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 :ּהָרָשַפּו תיִזְחדיִד אָמְלִח יִנָתְעְדוְהְל לַהְּכ ְךיִתיִאֲה רַצאַׁשמְלַּב המש
 ןיִמיִּכַח אל לֶאְש אַּכְלַמ"יד אָזְר רַמָאְו אָּכְלַמ םֶדָק לאנד הנעל
 ּהָלֲא יֵתיִא ב :אָכְלַמל היוחהל יל ןיִרְזְג ןימָטְרח ןיפשֶא

 תיִרְֶאּב אָוָהְל יה הָמ רַצְנְדִכּובְנ אָּכְלמְל עדוהָו ןיזר הָלָג ְנמְׁשּב
 יהָתְנָאְי* פ = :*אּוָה הָנ 'ָּבְּכְשַמְ"לַע ךשאר יוז ְךָלָחי אימי
 אָלְנְו הָנֶד יִרָחֶא 'אָוָהְל יַד הָמ ּוקלְס ְּךְבַּכְׁשִמ-לַע יּיָנֹוֲעַר אָּכְלַמ
 ךמ יב יִתיִאדיִּד ּהָמְכָחְב אל הָנֲאופ :יאְוָהְל יִדדהָמ ְּךֲעְדוה איז
 ןּועְדוהְ אכלמל אָרְׁשִפ יִ תָרְבדילע ןַהָל יל לג הָנְד אְזְר איחד "לכ
 םָלֵצ לאו ַתְיַוה הֶזֲח אָכְלַמ הָּתְנֲאפפ ם :ִעַדְנִּת בבל יָנֹויְעַרְו
 אּוָה 32 :ליִחְּ ּהָוָרְ דלבקל םָאק ריִּתַי ּהָויַזְו בר ןִּכְד אָמְלַצ איֵגׂש ּדַח
 ָּתְכְרַיַו יִהוָעָמ ףַסְכ יד יֵהֹוֲעָרְדּו יִהֹוְדֲח בט בֵהְדיַּד ּהׁשאָר אָמְלַצ
 :ףסח יּד ןוָהְּנִמּו לזְפ יד ןוהְּנִמ יול לזרפ יד יִהְקָשּי ׁשֲחְנ יד
 "לַע אָמְלְַל יֵתַחְמּו ןַיניב אָל"יִד בָא תֶרֵזְנִתַה יד דע יה החי
 הָדֲחְכ יִקְּד ןיְראַּבפ :ןּוּמַה 'ֹתָקְּדַהְו אָּפְסַחְו אלו יד יַהולגר
 טיקדיִרְּדִאְןִמ רּועְּכ לוהְו אָּבַהַרְו אֵּפְסַּ אָשָחְג אָּפְסַח אָלְזְַ
 תַחְמְדיִּדו אָנְבִאְ ןוהל חָכְּתְׁשִה"אָל רַתֲא לָכְו אָמּור ןומַה אָשְנּו
 הָרָׁשַפּו אֿמְלֲ הא :אעְרַא-לַּכ .תאָלְמו בַר רוטל תוה אָמְלַצל
 איִמש הלא יד איכלמ ךלמ אָכלַמ הָּתְנַאּפ פ :אָכְלמ"םדק רַמאָג
 "ינְּב ןיֵכֶאָד יד לָכְבו8 ְךָליבַהְי אָרָקיִו ַּּפַקִתְו אָנְסִח אָתּוכְלַמ
 -הָּתְנַא ןוהלְכְּ ּךטלשהו ךְדיִּב בָהְי אֵּיַמַׁש-ְףֹועְו אָרְּב תַויַח אָשְנַא
 ךֶגִמ 'אערא .יִרָחֶא ּוכְלַמ םּוקִּת ֶּרתָבּופ :אָבַהְד יד הָשאַר אה
 ּגכְלַמְגופ :אעְרַא-לְכְּב טְלְׁשִת יִּד אֵׁשָחְנ יִּד יִרֲחֶא יִאיִתיִלְת ּוכְלַמּ
 ָשחְ קָהַהְמ אָלְזְרַפ יִד לבלב אָלְזְרַפְב הָפיְּקַת אַוֲהַּת יִאיִעיֵבְר
 איל הָתִיַזְחְדיִדְויי :ַעְרְתו קת לאל לעַעְרַמיִּ אָלזְרְכו אל
 הֶוָהֶּת הגילפ וכל לזר ןוהְּנמּו רֶחַפדיִד ףסח ןוְנִמ יאָתְעְּבִצָאָו

 בֶֶעִמ אָלְְַפ הָתְוזִח יד לַבָקָּכ האוהל לורד אָתְבְצִנְרַמּ
  add |= K,ז | ץ ex 29א ְךִיַתיִאַה ס ְךָתיִאַה | 28 ** 304; >6 | ל 26
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 - תַצְקְְִמ ףסח ןוְּנִמּו לְזְרּפ ןוָהָּנִמ אילְגר תֶעַּבְצֶאְוי< :'אניט ףסַחּב
 = אַלְזְרּפ תְיזִח "ידיי :הָריִבְת אָוֲהָּת ּהָּנִמּו הָפיִקַת הָוָהִּת אָתּוכְלַמ
 יקב ןוהלדאלו אָשְנַא עַרְזַּב ןוהל ןיִבְרעֶתְמ אנט ףסַחְּב בָרָעָמ
 = ןוהימויבּו+ :אָּפְסַחְדַע בָרָעְתִמ אל אָלְזְרַפ "יִדָכְאָה הָנְּד"םע הָנְּד
 = לֵּבַחְתַת אל ןיִמֲָעְל יד לכלמ אמש הָלָא םיָקְי ןּוּנֲא . איכלמ יד

 אוכלס ןִיַלאילּכ ףסְתְו קמ קְבְּתְשִת אל ןָרָחֶא םעל הָתּוכְַמּ
 ןֶבַא תַרְְגְתַא אְךּוטמ יה תיזח"יִד לבקְילֶּכ6< :אַָמְלָעְל םּוקְּת איִהְ
 ה ּהָלֶא אָבַהְדְו אָפְסַּכ יאַּפְסַח אַׁשֲחְנ אָלְזְרפי תה tie לש

 דנס לנג יהא לָּפָנ רצגְכּובְנ למ דא ס
 -ןַמ רַֿמָאְו לאזגרל אָכְלַמ ּהָנָעְז :הל הָכּפנְל רמא ןיִחֹהיִנְו הָחְנַמּו <

 ִּתְלַכִי יַד ןיִזְר הל ןיִכלמ אָרְמּו ןיִהְלֲא הלא אּוה ןוכַהְלֶא יד טשק
 ןָאיִנש ןברְבַר ןְגתַמּו יֵּבַר לאינְָל אָּכְלַמ יָא :הָנְד אָזְר .אָלְגַמל
 יַמיִּכַח-לָּכ לע ןיִגְנַס"ברְ לב תַניְִמַלְּ לַע הַׁשְלְׁשְַ .הל"בהי
 לבב תַניִדִמ יִּד אָּתְדיִבע לע יגַמּו "אבל אָעְּב לאָיִנְדְוי* :לָבְב

 פ  אָבְלַמ עְרֶתּב ליו גג דבַעַו ךשימ רש
 הָיתפ ןיֵתְׁש ןיִמַא ּהָמּור בה"ד םלצ דבַע 'אָכְלַמ רָצְנדכּבְניי 5 |
 יאָּכְלַמ רַצְנְַכּוְבְנּו :לָבַּב תַניִדְמַּב *אְוד תַעְקְבְּב ּהמיִקַא תש ןימַא
 אָיִרְבְדְג אירזגְרדַא אָתְוחפּו אָינְנְס אנְפְּרׁשַחַאל ישגכַמל חלש
 םיִקֲה יז אמל תּכְנֲחַל אֵתֲמְל אָתְניִדְמ נטל לָכְו אתת אּיַרְָתְּ
 אָתְוֲחפּו אּיַנְגִס אֹֹנפְרּרְׁשַחַא ןיִׁשנַּכִתִמ ןדאַּב :אָכלַמ רצְנְדַכּובְנ
 תַכְנַחל אֵתָניֵדְמ ינטְלָש .לַכְו אּיתְפִּת איִרְבַתִד אָיִרְבְדג איִרְזנרדא
 םיקה יד אמל לבל ףימאקו אכלמ רַצָנְדַכּובְנ םיקה יִּד אמלצ
 :אָינָשְלְ אָּיַמֲא איַמָמַע ןיִרְמֲא ןובל לוח ארק אֹזורָכְוצ רָב
 ןיִרַּתְנסְפ יאַכְּבַס יסרתיק אָתיִקורְׁשֹמ אנרק ילק ןּועְמְׁשִתיִ אָנרעּב
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 םיִקֲה יִּד אָבֲהֹּר םֶלֵצְל ןּודְּנְסֶתְו ןְלַפִּת אָרְמַז ינָז לֶכְו הינְּפִמּוס
 דאוְגְל אָמְרִתִי אָתעְׁש-הַב דְְסִיְו לָּפִי א אליו :אָּבְלַמ רַצְנְדכּובְג
 אַמְמע-לְּכ ןיעָמש יִרְּכ אָנִמְז הָּב הנד לָבְקלְּכז :אָתְדְקִי אָרּנ ןּותא
 ןיִלפנ אָרָמִז יֵנָז לכ ןיִרֿט נסּפ אָכּבַׂש םָרְתיְק אָתיקֹוהְׁשַמ אָנְרִק לק

icoרַצְנְדכּוְבְג םיִקֲה יִּד אָבֲהַּ םלָצל ןיִדְנָס אּינָשְלְו איַמָא  

 :אָּכְלַמ
 ןיהיצרק ולכאו ןיְִּדשּכ ןיִרְבִּג ּובְרְק אָנְמִזּהַּב יהָנָּד לבקר

 :יִיֲח ןיִמְלֲעְל אָּכְלִמ אָּכְלִמ רַצנדכּובְנל ןיִרְמָאְו דנַעַ :אָיְדּוִהְי יֵּ
 אתיקרשמ אנרק לק עמשודיה ׁשנַא-לכ יד םַעַט תמש אָּבְלמ הָּתְנֲאיפ
 םֶלָצְל דָּגְסִיְו לפי אָרְמַז יִנֶ לכו היְנֿפיסְ ןיִרַּתְנַסְפ אֵכְּבש סרתיק

 :אָתְדְקְי אָרּונ ןּתא"אונל אָמְרְתִי דָגְסִיַו לָּפ אָלְידְמּוי :אָבַהד
 לָבָּב תֶניִדְמ תַדיִבע-לַע ןּוהְתָי ָתיֵַּמיַד ןיאְדּוִהְי ןיִרְבִּג תיא
 םַעָמ אכלמ יךילע ומשדיאָל לא אּיַרְבִג ֹוָנְנ דבְעַו ךשימ ךרדש
 ןיאַּביפ ס :ןיִדְנָ אל ָתְמיִקַה יִּד אֵבֲֵהַּ - ןימְלפ אֶל 'ִּךיַהְלאל
 ןידאּב ינָנ דבעו ךשימ דררשל הָיַתיהְל רַמַא אָמֲחַו זגְרֶּב וצְנְדַכּוְבנ
 אָדְצַה ןוהל רֶמָאְו עָגְדכּוְבְנ הנע :אָּבְלַמ םֶדָק ּויֵתיֵה ּךֵלֲא אַרב
 אָבֲהַּ םֶלְצְלּ יל ןוכיִתיִא "אל יהלאל וגְנ דבענ ְּךְׁשיִמ ְּךרְרׁש

 "יָד אָנְּדעְב יד 'ןיליתע ןוָכיִתיִא ןה ןעּכי :ןיִדְגַס אָל תֶמיֵקַה יִּ
 הינְֹמּומוןיִרּתְנספ אש סרק אָיִקִרְשַמ ארק לק ןועְמְשת
 ןּודְנִסִת אֵל ןַהְו ּתַדְבַעדִיִד אָמְלַצְל ןּודְּגְסְתְו ןּולּפִּת אָּרָמְז יִנֲזּולָכְו <

 יִד ּהָלֶא אּוָהְְַמּ יאתדקי אָרּו ןּוּתַא-אֹוָנְל ןּומְרְתִת אָתְעְׁשּהַּב
 אכלַמְל ןיִרְמְאְו ֹוגְנ דעו ךשימ רש ֹונֲעיפ :ייָדיְִמ ןּוכְנַבְזיׁשי
 יִתיִא ןֶהְז ְְתּובְתַהל םָנְתּפ הָנְּד"לַע אָנְחְנִא ןיִחְׁשַחאָל רַצְנְדַכּוְבְ
 אתדקי אָרּונ ןּוּתַאדוַמ אָנְתּובְזיִׁשל לכ ןיִמְלפ אָנְחְנַאְדיִד אָנָהְלַ
 ְךיֶהֶלאְל יִּד אָּבְלַמ ףלדאוהל עידו אל ןהְו :בְזיִׁשְ אָכְלַמ דימו

 ןילאּביפ = פ = :דֶגְסִנ אל תיק יִד אבה לצו ןיִלָּפ אגא
 ךשימ ךרְרשדלע יונּתְׁשִא יִהֹוְּנַא םֶלָצּו אָטַח יִלָמְתַה רַצָנְִּוְבְנ
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 :היזמל הזח יִּב ילע הָעְבִׁש-דַה אָנּוּתַאָל אֹזַמְל רַמֲאְו הָנְע ֹונְנ דָבעו
 = גג דבעו ךשימ ףכרשל הָתָפַכְל ּמַא ּהָליַחְב יד ליר ןיִרְבְנְלו>

 ןוהילָבְְביּותַפּכ ךלא אָיִרְבְג ןידאּביי :אָּתְְ אָּונ ןותַָל אמְרמַל
 :אָּתְדקִ אָרּונ ןּוּתַאדאֹונל וירו ןוָהיִׁשבְלּו ןֹוָהְתָלְּבְכְו 'ןוהיׁשיָטַּ
 הָריִתִי הֶזֶא אָנּּתַאְו הָפְּצִחַמ אָּכְלַמ תָלַמ ידןמ הָנָּר לֶבָק"לְכי
 אָביִבְׁש ןּוּמַה לַטְק ּוגְנ דעו ְּךׁשיִמ ךְרְרשֶל וקפה יִּכ ךלא איב
 לפְנ נג דעו ְךׁשיִמ ּךֶררש ןֹוהתָלְּת ּךלֶא אירְבְו>י :אָרּונ יִ
 אָּכְלַמ רֶנְדַכּובְנ ןידָא ם :ןיִתְּפַכְמ אָתְְְ אָרּונדּוּתַאדאֹוְנְל
 הָתָלִּת ןיִרְבְג אלה י יִהְורָבִּדַהְל רַמָאְו הָנָע הָלָהְּבְתַהְּב םֶקָו ּהָוְּת
 :אָּכְלַמ אביִצי אָבְלמ ןירמאו "ןיִנָע ןיִתּפַכְמ .ארּנדאוגל אָניִמְר

 אּנ"אונב ןיְלַהמ ןירש הָעְבְ ןיִרְב הוֲחהָנַא-אָה רַמָאְ הג
 ם | :ןיִהְלָא"רבְל הָמָּ יִאיִעיִבְר יד הורו ןוָהְּב יִתיִא-אָל ילָבֲחְ

 ךררש רַמָאְו הָנָע תק אָרּונ א לתל רַצָנְדכּובְג ברק ירא

 נפשה ישנתי :אָּוג 35 ב רבע שי דרש
 אָרּונ טְלְׁשאָל יד ְךַלֲא אָּורְבְנְל ןח אָכְלִמ יִרְבְּדַהְו אָתְוחְפּו אָיְנְגְס
 חירְו נָש אָל ןהיִלְּבְסְו ּךרֶחְתִה אֶל ןוהָשאר רַעָשּו ןוהִמְשְנְ
 רשיד ןוהַהְלא ךיִרָּב רַמָאְו רַצְנְדכְּבְג הָנֶעְ* :ןוְְּב תֶדִע אָל רּונ
 ּוצָחְרְתַה יִּד יִהּודְבַעְל יבְויֵׁשְו ּהָכַאְלַמ חלשה וגְנ דבעו ךָשימ
 ןודנסו"אלו חלפי יד 'ןוהיִמָשְנ ובָיו ויגש אָכְלַמ תל יִהֹולֲע
 ןָשלְו הָּמֲא םֵע"לְכ יִּד םֵעֶט םיִׂש יּנַמּויפ :ןוההלאל ןהל הלֲא-לְכל
 רַבעְתִי ןיִמְּרַה אֹונְנ דעו ךשימ ךְרְרְש-יִּד ןֹוּהֲהְלַא-לַע הָלָׁש רַמאַנייִּ
 הָלְצַהְל לכי ןרָחֶא ּהָלָא יתיִא אל יד לָבְקְילָּכ הָוַתְשי יל ּהָתִיַבּו
 ס לכ תניִדמְּב ֹוָנְנ דָבעו ְּךֶׁשיַמ ךררשל חֶלֶצַה אָכלַמ ןידאַּבפי :הָנְדַב

Ig ° 18MSS O TY || 21° 6 éxovreg rtd Urodfjuara avrdv kai TAc 
Tidpag adtWv 6ח\ דשצ א60\שע 0070, otv To iuaridug abrdv, O ctUv 

Toig capaBdpoig avrdv kai ridpoig kal repikvnwioi; ןוהישיטפ קצט add | 

 ) 21אסי 6 09* | צ 23 (= צ  id;פַטשיהון  , ןּוהיִשיִטְּפ  autןוהישיטפ % 5

add, ut interv inter v 22 et 24 expleretur || 24 * cur N. turbatus ? 6+ kai 
 6 0. 607006 606%ץ6ע6ד0 6ע דש 600001 ד6ע ₪001.60 טןגטסטעדשע 0טדששע

abrolg Zdvrag, 0 + kai N. ףאסטס6ט טקעסטשצשע 00ד₪ע | ל prps iJ || 

 הָאֲע- ו  0,—ע cf 624 | = K NIלח(,  Varזק ןיִכְלַהִמ 6 4,26 || ל * 25
 א אָיִלְע , 0 הָאְלִע , 18 32 | 28 * 8 ביושו | ל א ןוהימ--, 0 ןוהמ-- | 2ָפ א 26
NW aut : ָ ְ  (proהָלָׁש  autהָלׁ  . לש.  QQהָלֲאַׁש

| 
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 -לֶכְּב "ןיִרֲאָדיִּד איֵנָׁשלְו אָּיַמֲא אימְמע"לָכְל יאָּכְלַמ רַָנְדכּובְנּי
 אלע אָהְלֲא יֵּמע דבע יד אּיַהְמְתְו אּיַתְאי :אנְִׂ ןוכמלש אָעְרֶא

 :הָיומַהְ יֵמַָ רש
 ןיִפיִקַת הָמְּכ יֵהֹוִהָמִתְו ןיִבְרְבַר הָמְּכ יִהֹותֶאנ

 :ירָדְו רֶּד"םע ּהָנָטְלְׁשְו םַלָע תּוכְלַמ ּהָתּוכְלַמ
 םֶלֲח יילְכיִהְב ןנעֶרְו ייִתיִבְּב תיִוַה הָלָׁש רַצָגְדַכּובְנ הנַאיי 4

 יָנמּוי :ינגְלהבְ ישאר יִוְזָחְו יֵבּכְׁשִמ לע ןירהרהו יִנּנלֲחַריִו תיִזַח
 :יִנָגָעְדְוהְי אָמְלַח רָשָפִיִ לָבָב יִמיִּכַח לכל יַמָדָ הְלעְנַהְל םַעְט םיש
 הָנֲא רַמָא אמלחְ אירָזְנְו יֵאיּדְׂשַּכ איַפְׁשִא ָּּיַמְמְרַח יל ןָדאַּב
 לאנד ימדְק לע "יִרָחֶא דעו :יל ןיעדוהמדאל ּהָרָשַּפּו ןוהיַמַדק
 אָמְלַחְו ּהָּב ןישידק ןיֶלֶאדחה יָדָו יִהְלֶא םָשּכ רֶעאַשְסְלּ ּהַמְׁשיִ
 ַחּוָר יִּד תֵעְדִי הָנֲאֹויּ אּימַטְרַח בב ראשל :תַרָמִא יִהוְמְדְק
 ּהָרְׁשִפּו תִיְזֲח"יִד יִמלֲח וז ְּךל סנָאדאָל זרלְכְו ְךַּב ןישידק ןיַהְלֶא
 תיוה הֶזֶח יִבּכׁשִמ-לע יִׁשֹאָר ייוָזָחְוי :רַמָא

 :איִנׂש ּהָמּורְו אָעְרַא אֹונְּב ןליִא ּולא ולאו

 אמש אְמִי ָמּרְו ףָמְּו אְָליִא הָבְרי
 :אָעְרַא"לָּכ ףוסָל הָתוזִחו
 ּהָּבדאָלְכְל ןוזמּו איִנַש ּהָּבְנָאְו ריִפָש ּהָיִפָעַפ

 אּיִמְש יִרָפַצ ןוְרְדַי יִהּופְנַעְבּו אָרְּ תניֵח למת יִהותחְּת
 :אָרְׂשְּבלְּכ ןיִזִּתַי ּהֵּבַמּו

 אָיִמְשְִמ שידקְ ריִע ּולֲאו יָבְּכְׁשִמ-לע יִׁשֹאַר ְזְחְּב תיוַה הָוָחי
 רַמֶא ןֵכְו ליַחְב אֵרָקיי :תַחָנ

 ּהָּבְנֲא ּורָדְבּו ּהָיִפָע ּורַּתַא יִהֹוֿפְנַע ּוצָצקְו אָנָיִא ּודָ
 "אָרְב aka ירה אָירְפִצְו יִהּותְחּת ןמ אָתְויַח דָנּת

 ch 9158 + חלש 3155 8-+ בָתָּכ | ל א ןירַאד, 0 ןיריד | 33 7 ש 14513[

N. éirev (>MO) |2כ 4, 1 * 6 + 0ז0ט6 6אזשא0וס6א0ד0ט ד6 [00ו\06(6 ) 
add6—3 <6: ז3ה 5  vד00 0ק6צסט ןוסט (>95) ||  én5 גז יִתִיִבְּב || < 60*  

5°Kןיללע 0 ןיִלֲע | ל 6( 2 |  prius, cf 15; v6 posterius, cf 2,5 | 4°K 

 ןיִרֲחָא, 0 ןֵרֲחֶא, :Va א ז ס ןֵרְחָא, גטז 0 ןֶרָחֶא || ל 1 Va cזS ימדק לע
 לאינד | + 7 conig cvz ||® ftlecv זס יוזחּב הוא יוזחבו || 8 6 ף 6ק006 0 06
 60706 00100, 66 17; 1 8 הֶרוזֶח; כזקפ פק 6 היפע 9 | ף kK ורדי 0 ןֶרּודִי |

rr prb lc v 9. 18 INNA || 12 °° frtadd, cfv 20. 



 - 8 לאינד 23—4,13

 :יאָעְרַא בֵׂשֲעַבי ּהָקְלֲח אָתויַחםִעְו עּבַמְצִי אּיַמׁש לַעְבּו
 = חל בָהְיְתִי אָויִח בבְלּו ןונשי אָשוְנַאְְִמ ּהָבְבְל

 :יִהוְלִע ןּופְלִחִי ןיִנע הָעְבְשְו
 | אָתְלאָש ןישידק ירמאָמּו אָמְנְתַּפ ןיריע תַרְזְנְּבי
 - יָדְְַמְלּו אָׁשֹוְנַא תּוכְלַמְּב 'ִאיִלָע טיִלָשיִב איי ןּועְדְנַי יַד תּרְבְ"ירֲע
 אָּכְלַמ הנא תיֹזֲח אָמלֲח הָנְּדי :יהילע םיָקי יםיִׁשנַא לפָשּו הָנְנְּתִי אָבְצִ
 ימיִכֲת"לְכ ויד לָבְקלְּ רמֲאיאָרְׁשְפ למ הָּתְנַאְו רַצְנְדַכּוְבְנ

 ןיְִלֲאחּור יָד לֵהּכ הָּתְנֶאְו יִנֹּעָֹוהְל אָרׁשּפ ןילְביאָל יתּוכְלמ
 םֵמֹוּתְׁשֲא רַפאָשְטְלַּב הַמְׁש-יִ לאָיְנָד ןידָאא :ִךָּב ןישידק
 אַמְלַח רֵצאַׁשְטְלַּב רַמָאְ אָּכלמ הנע הנלהבי יֵהְניִעַרְו הָדֲח יהַעַׁשִּכ
 ּיֶאְנָשל אָמְלַח יאר רַמָאְו רָצאָשְטְלב הָנָע ידטהבודלַא יאָרְׁשפּו
 אָמָמִ ּהַמּורְו ףְקְתּו הבר יַד ָתִיֹוַח יד אָנְליא וי :'ָךיִרעְל ּהָרָשְפּו
 ןוזמו איִנָש ּהָּבְנַאְו ריש היפ :אעְרַאילְכַל יּהָתֹוזֲחו אימשל
 :אָּיַמְׁש יֵרּפִצ ןְנכְׁשִי יֵהֹוֿפְנעְבּו אָרְּב תַויַח ודת יֵתֹותֹחְת .הָבאלְכ

 אמל תַטְמּו תֶבְר ובר קת *תיבר יד אְָלמ אוההַתְנַאי
 "ןַמ תָחָנ שיִדְקְו ריִע אָכְלִמ הָוֲח יִרוי :"אָעְרא ףוסל נֶטְלְשְ
 קָבָׁש אָעְראְּב יהְושְרָש רקע םרּב יִהְּבַחְו אָנָליִא ודג רַמָאְו אָּיִמְש
 "םֶעְו עּבַטְצִו אָּיִמְש לָמְבּו יאָרְב יִּה אָאְתַדְּב שָחְנּו לֶזְרַפִדיִד רּוסָאְבּ
 . אָרְשּפ הָנְדיי :יהולע ןּפְלְִ ןיִנְדַע הָעְבָשְיִד רע ּהָקָלֲח אָרְּב תָויח

 | נר ו" אָּכלַמ יאָרָמ"לַ תָטְמ יד איה ַאיָלֲע תַרָזְנּ למ

aהָעְבְשְ ושבה ל אמש  aעניו דע לע פל  
 ּורַמַא יָדְו* :ּהָנִנְּתִו אֵּבִצִ ידןמלו אָשְנַא תּוָכַלְַּב איִלע טיִלְׁש-יִ
 עּרנת יִּדְִמ הָמיִק ּךַל .ךתּוכלמ אָנְליא יד יהושרַש רקע ע קּבְׁשמל

r2 ל ₪ *+| r3 K NWI, id 14, lc QW], cf22 | 14° VarSמאמרQו 1 
 נא | * א הילע  id 2r cet | 5 laps calam; 1"לע || < א אָיְלְע 0 הָאְלע 2,30 6
aut היֵלֲע 0 ּהֵלֲע | 15 * G+ kai avadrdg TO mpwi ék Tig koirng pov 6%0- 

  rév A. krA. textus ab auctore vv 3—5 mutatus | > K NW, Qג600
AWB, nonn MSS K et Q NQWB aut (N)AWB || 16 * 14MSS Edd 3 | 

_®* prb add, >60 | ¢ KNQ-, Q AT | SK ,ַארַמ Qמָרי, i421: |" K 
 , forma metr script esse vid*א ךיר-< 0 ףךֶר-- | צ 175 גם  0 Re 1ךיא-

cf v 8s |17 *cfads | 7Mss |דלכ ףוסל || צָפ * א ָתיֵבְר גז ָתיַבְר, 0 תַבְר 
b 1oMsS 6 NpרNT9ל | 20 = ft add, cfv 12 | ar Var6 K תָיטמ ָס 

 תַמְמ | 22 % ףילע, 0 ךלע.
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 קרפ הָקדּצְּב ָיְמֲחַו ְךיִלֲע רַּפְׁשִייְִּלִמ אָּכְלַמ ןַהְל + :אָיִמש ןָמָלַש יִּ
 "לע אַטְמ אָלְב5 :"ףתולשל הָכְרֶא הָוָהְּת ןה ןָיְנִע ןֶחְמְּב ףתיועו

 לכיה-לע רשעירְת ןיִחְ תֶצְקלי" = פ אָפְלִ רְַדכבְ
 איִה-אָד אָלֲה רַמֲאְו אָּכלַמ הָגְע>ז :הָוַה ךְלהְמ לֵבָב יִּד אָתּוכְלַמ
 ;יִרְדַה רֶקיִל ינסח הָקְתַּב ּוכְלַמ תיִבָל ּהָתִיִנָב הָנאיִּד אָתְבַר לֵבְּב
 רצָנְדַכּובְנ ןיִרְמָא כ לָפְג אָימְשְִמ לק אָּכְלַמ םֶפְּב אָתְלַמ דו
 אָרְּב תויחיסעו ןילרט ל אָשָנִאְרמּוי גס תדע הָתּוכְלִמ אָנְלַמ
 "יד דע ּךיָלע ןּופְלְחַי ןיִנְּע הֵעְבַׁשו ןּומֲעֶמְי ל ןירותְכ אֵּבְׂשִע ּדְרדִמ
 -הַבְיי :הָגְנְתִי אָּבְִ יִדְַמְּו אָׁשְנַא תוָכְלמְּב ָאיֶלַע טילשדיד עּדָנִת
 ןירותְכ אָבְשַעְו דיִרְמ אָשְנַאְןִמּו רְַבְדְכּובְנִ"לַע תַּפָס אָתְלִמ אָתָעְש
 הָבְר ןיִרְׁשְנּכ ּהֶרָעַש יִּד רע עֶּבַמְצִי ּהַמְׁשִג אָיִמְש לָטַמּו לָכאָי
 אָיִמְשל ויני רֵצָנְדַכּובְנ הָנֲא אימו תקל :'ןיְּפְכ יִהוְרַפִטְו
 תַרְּרַהְו תַחְּבַש אַמְלִע יחל תַכְרִּ אלע בּותו ילע יֵעְּדְנַמּו תַלַטִ

 :'רדו רָּדםַע ּהָתּוכְלַמו םֶלָע מש ּהָגָמְלָש יד
 ייִראָדְו" אָיִמש ליִחַּב דבָע הָיִבְצַמְכו ןיִביִׁשֲח הלב אָעְרַא ירדו

 יאערַא] :תדבע הַמ ּהָל רַמאָיְו ּהֵדיִב אָחַמְיְדיִּד יִתִיִא אל
 לילע בּותִי יויַזְו ירדה יתוכלמ :רלילו ייִלַע בּותַיּויִעְּדְנַמ אָגְמְזהה
 -תַּפְסּוְה הָריִּי ובְרּויתַנְקְתָה יִתּוכְלַמלַעְו 'ןועַבִי יִנְבְרְבַרְו יֵרְבַָּה לְו
 יִד איִמְש ףלמל - רּבַהְמּו םִמורָמּו חַּבָשְמ רַצְנְכְבְג הָנַא עכו :יל
 ס :הֶלּפָשַהְ לָכָי הָיגְּב ייִכלָהמ יִדָוןיּד ּהָתְחְרֶאְ טושק יִהודְבְעמִִלָכ

 אָפְלִא לבקלו ףלא יִהֹונְבְרברל בר טָחָל רבע אָכלַמ רֶצאשלַּבי 5

 אָבֲּדינאָמְל הָיתְיְל ארְמַח םעְמְּבורְמא רפאׁשְלַּב :הָתָׁש אָרְמֲח
 ןֹוּתְׁשיָו יםָכְׁשּריב יִּד ָכְכיֵהְמ יובא רְֵנְדכּוִבְנ קּפְנַה יִּד אָפְסְַ
 יגאָמ ויְתָיה ןנאב :יהָתנֲחְּו הָתלְׁש" יֵֹונָבְרברְו אָּכלמ ןוהְּב
 ויתְׁשִאְו םָכׁשְּריִב יֵּד יאָהָלֲא תיב"ידי ָּלְכיֵהןַמ ּוקֿפְנַה יד יאָבֲהַר

  | 26 8 6א ְךיָמֲחַו, 1 ¢ 0 ְּךֶאָטֲחַו | * 42155 088 ּךְתְוְלָשְל * 24
incip cp 4 || 27 315 ּהָתיִנְב , 1 6 Var” ania | 40 * 0 bg Aeévrwv | 
P 6 woei Aéovrog; v 3o fin 6 I. pers, v 25—3o init 6 = 36 3. ps | 

31°—33° frt add || °° cf 3,33; w 145,13 | 32 °K ראָד יֵרֲאְּד 0 יֵריִדְו יֵדיְּד 
5-5 866 | 33 * 6 31% || > prb gloss ad v 33 fin | © VarS רקילו" cfv 27 | 
4 Var® jlpaי, Var® Jip: | * Var® n)pnָ_ aut תָנקתה || 34 * 6 in hoc v 
textum quamquam longiorem, tamen antiquiorem praebere videtur | ° 1 

 . Var® D? | 2 * Var® D7-, id postea||  MO>6)| 3 = insז , | Cp 5ןיִכּלַהִמ
prb c OY ]פס | °° ¥ om, 0 n'a om. 



117o לאינד 5,4—16 

 ּוחַּבַשְו אָרְמח ויָּתָשִאי :ּהָתְנִחְלּו ּהָתְלְגָש יהונְבְרְבִרְו אָּכְלַמ ןֹוהְּב
 הָתעׁש-הַּבפ :אָנְבַאְו אֵעֲא אָלְורַפ אָשֶחְנ אָפְסַכְו אָבַהּד יַהְלאַל
 לתְכיִד איִג-לע אָּתְשְרְבִ לבקל \ ןְבְתָכְו ׁשנַא-דִי יִד ןֶעֵּבְצָא ֹוָקֿפְנ
 אָּכְלַמ ןיֵדָאֿפ :הָבְתָכ יִּד אָדְי ספ הָוֲח אַּכְלַמּו אָכלַמ יד אָלְכיֵה
 יּהָתְּבְכְרַאְו ןִירְּתְׁשִמ ּהָצְרַח ירטקו הָגּולַהְבי הניעו יֵהּונְׁש יֵהְויִז
 איַרְזְנְו יִאיִּרְַּׂכ איפְׁשֲאְל ּהָלעַהְל לוּ אָּכלַמ ארק" :ןשקנ ארל אד
 = הָנְר הָבְתּ הָרְקו"יִ שָנָא"לָב יד לָבְב ו אָבְלַמ הַנְע
 ּהָראּוצדלע אָבַהְדְדיִד יאָיִנומַהְ שבלי אָנְונרַא יֵנֵנּוַתַי ּהֵרְׁשִפּו
 *אבְלַמ יִמיִּכַח לכ *ןיללע ןְָאי :טלְׁשי אֵתּוכְלַמְב ייִּתְלַתְ
 אכלַמ ןידָאפ :אּכְלַמְל הַעָדֹוהְל ּהָרְׁשִפּו ארק אָבְתְּכ ןיִלֲהְכ"אָלְו
 :ןיִשבּתְׁשִמ יֵהֹונְבְרְברְו יול ןינש יִהְויִזו לָהְּבְתִמ איִגָש צאל

 יתְַע יתללע אָיִּתָשִמ תיל יִהנְבְרְבְרְו אָכְלַמ ילמ לָּבְקל אָמְכְלַמ
 'ּךיְויִזְו יָנּוְעַר ךולהבידלא יח ןיִמְלעְל אָּכְלַמ תֶרְמִאְו אָתְכְלַמ
 ּהָּב ןישידק ןיִהְלַא חור יד ְּךֶחּוכְלמְּב רַבְג יִתיֲאיי :נַּתְׁשִלַא
 תַחֹבְּתְׁשַה ןיִהְלָאדתַמְכֲחִּכ הַמְכֲחְיי ּונְתְלְכְׂשְו ּוָריֵהנ ובא יַמֹויְבּו
 ןירזנ ןידְשּ ןיֿפְׁשִא ןיִמְמְרַה בר ךּובֲא רצָנְדכַבְג אכלַמו ּהּב
 ּונָתְלְכָשְו עַּדְנַמּו יאְריִּתְיוֲחּור יֵּ לבלב :לאּבלמ ובא ּהָמיקַה

 לאב הב תחש ירק רשמו ןְדִחַא תָיְְחֶאְו ןיִמְלָח ירֵׁשַפָמ
 :הָוֲחַהְי הָרָׁשִפּו יֵרָקְתִי לאּיַנַּד ןעְּכ רָצאשְמְלִּב הָמָשָש ָּכְלַמ"יִ

 לאָּנָרְל רֶמֲאָו אָּכְלַמ הָגָע אָּבְלִמ םֶדק לַעָה לאַנד אבי
 יִבָא אָּכְלַמ יִתָיַה יִּד דּוהְי יד אָתּולְג יִנְּבְִמְדיְד לאָיְנָד אּוָה'הֶּתְנִא
 ּונָתְלְכָשְו וְיְַגְו ףיהְלֶא חּור יִּד 'ךיֶלע תַעָמְשְוי ;"דּוהְיְמ
 איֵפְׁשֲא אימיִּכַח יִמְדְה ּולעֶה ןעֶכּוי5 זְָּ תַחְכְּתְׁשִה הָריּתַי הָמְכָחְו
 אָתְלְמרֶשּפ ןילֲהְכ אָלְו ינַתעֶרוהל ּהָרְׁשַפּו ורק הָנְד הֵבָתְכיִּ

 ןיִרְטְקְו רֶׁשְפִמְל יבש לוי לע תעֶמַׁש הָנֲאְופ :היוחהל |
 אֵנְוְנְרַא יִנָתּועְרּוהל ּהָרָשַפּו ארק אָבְתַּ יִלָּכוְת ןַה ןַעְּ אָרְׁשמַל

5 X ּוקֵפְנ, 0 הָקפְנ | 6*!c v9 יִהֹולֲע ןיַנַׁש | ג: ּהָתָּבַּכְרַאְו | 7 K 
 אָביִנּומַהְו , 0 אָביִנְמַהְו | 5 פז יִתְלַתּו גז יִּתְלַתְו  j PKאיִּבָשַּב 0 יִאְְּשַּב

cfv 16.29 || 8 4 trsp ante v 7ל || ל א ןיִלְלע, 0 ןיִלֲע | ¢ mlt MSS לבב | 

 ס ךָנ-- | 58 דיני  Q nay |» VarS nly |= VarS K wsזס 5 א תללע,
  )6ויו | זז =< >6 | ל* 66; >0 || 12 * 6 6זוסימ 6 64 || ל 16 9 רָשְפַמ 0
pr )רשמו et NWDA (sic VarS) | 13 ° cf 229° || °° >0 | 14 0 ,לע 4 16| 

 ל 0155 3ג ןישדק ןיהלאדחור || 16 * א לָכּות; 1 6 0 לּוּכִּת | * תזקצ ןיִמְלֲח.



5,17—6,1 DANIEL זז 

 :טְלְׁשִּת אָתּוכְלַמְב 'אָּתְלַתו 'ךְראוצדלע אָבַהדְיד 'אָביִנומַהְו שבְלִת
 ךָתיְבְַבְנּו ןיוקל ל ּךְתנֶתמי אָכְלִמ םֶדְק רַמָאְו לאי הגְע ןידאָּבז
 יהּתְנָאי :הָגְעְוְהא 'אָרָשַפּו אָּכְלַמְל ארק אָבְתְּכ ב יה ןֵרָחֲאְל
 רצָנְכְבְנִל בֵהְי אָרְדַהְו אָרְקיִו אָתּובְּו אָתּוכְלִמ יִאיָלע אָקְלֶא אָכְלמ
 וָוְה אינְׁשִלְו אֵּיַמֲא אֹימְמַע לכ ּהָלְבַהְי יִּ אָתּובְרְ"ְןִמּופ :ְּדּובַא
 אָבְצ הָוֲה"יִדו לַמָק הָיָה אֵבְצ אָוהְיִד יַהְמְדקְִמ ןיִלֲחָרְו ןיֵעֶאָז
 :לפשמ אוה אֵבְצ אוהדידו םיִרָמ הוה אֵבְצ הָוָהְיִדְו אָחְמ הוה

 הַתּוכְלַמ אְָרּכְומ ּתַחְנָה הָדזהל תּפְִת ּהָחּורְו ּהּבְבַל םֶר יִדְכּוי
 אתויחדםעו ּהָבְבְלְו דירט אָשְנָא יִנְּבְִמּויי :ּהַּנִמ ויְרְעָה הָרָקיִו
 אָּיַמְׁש לֵטַמּו ּהָּגּומַעַטִי ןיִרותְכ אֵּבְׂשִע ּהָרֹודְמ איִדְרעְדםַעְו ליוש
 אָשַנָא תּוָכְלַמְּב ָאיָלע אֵהְלֲא טילשדיד עדידיד דע עָּבַטְצְו ּהָמָשִנ
 תְלַפְׁשַה אָל רֵצאַשלְּ הָרְּב הָּתְנֲאְו“צ :הילע 'םיקָה אָּבְצִ יד"ומלּו
 תְמַמּורתַה \ | אמש" לַעְו5 :תְעִַי הנדל יד לבל בבל

 נחלת יּדיְבְרְרְוהָּתְאְיריִמדק יָה התובייָד אינאָמְלּו
 אָעָא אָלְזְרַפ אָׁשֲחְנ אָבַהְדְו אָּפְסַכ יֵתְלאָלְו ןֹוהְּב ןיָתְׁש אָרְמִח
 "יִד אָהְלאַלְו ְתָחַּבִׁש ןיִעְדָי אָלְו ןיִעְמְׁשאָלְו ןְיֲֹחאָל יד אָנְבַאְ
 יִֹומְרְקְמ ןאַּבי תְרַּה אָל יהל ְּךָתָחְרֶא"לָכְו ּהָיִּב ְךָתָמְׁשִנ
 םיִׁשְר יִד אָבְתְכ הָנְדּויפ :םיִׁשְר הָנְד אָבְתְבּו אָדְיייֵד אָפּ חיִלֶש
 אָהְלֲא"הָנְמ אֵגְמ אָתְלִמרֶשְּפ הנד :יןיִסְרפּו לָקְּת יאַגְמ אָנָמי
 :ריִפַח ּתַחְכְּתֶשַהְו 'אָינְואָמְב יאָתְלְקִּת לֶקְתְי ּהָמְלְׁשְַו ְךָתּוכְלִמ
 רַצאשֶלָּב מאי דאב" :סֶרֶפּו יִדָמְל תַביִהיְו ךֶתּוכְלַמ תַסיִרָּפ סר
 ּוזְרְכַהְו ּהָראְּוצְ לע אָבַהְרְדיִד אָביִנוְמַהְו אָנְוֶּנְרַא לאיִנַדְ ושבה

 אתּוכְלמ 0 ייד שרדו 6 מ :זשכ אָּבְלַמ 4

 :ףיתרתו ןיתש ןיִגָש בכי

 16 5 60 ך-ץט תסתמ, 666 צ 7 || % 66 38 7 || 17 ** >6, ₪ 29 | * 1 6 5
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 ּהָרָקיו | ar “lc KW aut ‘WW, QW ||? Var he O dwger atrhy [|S א
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 1172 לאינד 15—6,2

 הֶאְמי אָּינְפְרּרְשַאל אָתּוכְלַמ- לע םיִקַהו ׁשניְרְּר םָדָק פְׁש*
 יִד התָלְּת ןיִכְרָס ןֹוהָנִמ אָלֲעַוי :אָתּוכְלַמִלְכְב ןוהל יד ךיִרָשַעְ
 אָמְעַט ךוהל ןיִבַהָי ןילא אָינפְרּרְׁשַחַא ןלהלדיה ןוֶהֶּנִמ דָח לאּיָנָד
 אָּיַכְרְסלע חַּצנְתְמ אָוֲה הנְּד לאָָּנְר ןיָאצ :קזנ אוהל אּכלַמו
 התּומְקהל תישע אָבְלַּו הב אָריִִי חיה יד לבָמ"לְּכ אינפְְשַחַאו
 הֶלַע *ןיעב וה אּיִנָּפְרִדְשחאו איכְרס ןידַאא פ :אָתּוכְלַמדלָּבלַע
 הָחְּבָשַהְ ןילביראל הָתיִחְׁשּו הלעלְכְ אָתּוכְלַמ דַצַמ לאינָרל הָחּכְׁשַהְל
 :'יהולע תַחַכְּתְׁשִה אל הָתיִחָשּו לשלבי אּוה ןמיהְמי קל
 ןהָ אָלַעדלְּ הָנְּ לאינרל חֶבשַהְנ אל יִד ןיִרָמִא ךלא אירְבָּג ןידַאֿפ
 איִנָפְרִּדשַחַאְו איכְרְס ןידָא ם :ּהָהְלֶא תֶדּב יִהולֲע אָנְחַּכְׁשַה
 :ייח ןימלעל אָּכלַמ ׁשֹניִרְּד ּהָל ןיִרָמָא ןכְו אכלַמדלע ׁשְגְרַה ןֶלֵא
 אָתְוֲחפּו אּיַרבְּרַה אּינפְרְׁשַחַאו אָינְגְס אָתּובְלַמ יֵכְרָח ולָּכ ּוטֲעְיְתֶאֿפ
 הלֲא-לּכִמ עב העבייִלְכ יִּד רָסָא הָפְקַתְלּ אָפלַמ םִיָק הָמיקל
 ןעּכפי :אָתְויְרַא בל אַמְרְתִי אָפלַמ ָךַּנִמ ןַהָל ןיִמְלְּ ןימוידדע שָנָאְו
 סַרפּו יֵדַמ"תָדַּכ הִָנְׁשַהְל אֵל יִּד אָבְתְּכ םֵׁשְרְתְו אָרְסֲא םיִקּת אָכְלַמ
 :אָרְמַאְ אָבְתְּ םשר שר אָכלַמ הָנְּד לבי :אדַעָת אלי

 ןָחיִתּפ ןיּוכְו ָּתְיִבְל לע | אָבַתּכ םיִׁשְריְד עדי יִדְּב לאונג
 יֵהֹוכְרְּב"לע ְּךַרָּבו אֹוָה אָמּויְב הָתְלִּת ןיִנֶמָזְו םֶלֶשּורְי דָנַג ּהָתיִלעְּב ּהָל
 :הָנּ ,תסדקרמ דָבָע אָוֲהְיִד בל הָהְלא ם דק אָדֹומּו ב

*''*+7 >... 

 אביי ראו 8 הנע אָתְויִרַא במלא אָמְרְתִ a דג ו ןיִתְלִּת

 דק יראו נע ןודא5+ :אְעָת אלי סָרֶפּו ידְמתֶהְכ אָתְלַמ
 אָכְלַמ ְךיָכע םֶשְאָל ידּוהְי יִּד אָתּולנ יִנּבְִמ ל לאּינֶד יד אָּכְלַמ
 :ּהָתּועּב אָעְּב אָמויְב הָתָלִּת ןיִגְמוְו ָתָמַׁשְר יִּד אָרְסֲא-לַעֶו םַעְט
 לב םֵׂש לאָיָנָּד לו יִהֹולֲע ׁשֶאְּב איש עֿמָׁש אָתְלִמ יָָּכ אָּכְלַמ ןָאי

2 °° 63A 127, 00 = AM | 4 6 dyiov cf s,2 | 5 * sic Occ, QF }pִּב | 
b> prb add || 7 6 חסססמ\0סססע 0 rapécrnoav, 8 וברק || 8 >6 | צ 9 <6 || 
rr [ 6 11MSS N]Q | 12 * 6 érhpncav © rapethpndav, © curiosius 
inguirentes | 5 6 + rpic 6דמ 6006 kat’ ékdcrqv Auépav (> 0) | 

13 °° frt add, >60, 6 + Aapeie Baolled, 0 + Baoled || 14 ° 6 Tov 

giAlov gov. 
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 ןידאּב< :ּהָתּולָצהְל ֵנַּתְשִמ הָוה אָׁשְמׁש ילָעמ דעו הָתּובְזיִשְל
 תֶד"יִד אָּכְלַמ עד אָּכְלַמְל ןיִרְמָאי אָּבְלַמ-לע ּוׁשָּגְרַהי ְּךלֶא איב
 ןידאַּב יז :הֶיָנְׁשַהְל אָל םיִקָהְי אָּכְלַמִיִּד םִיקּו רֵסֲאלֶכיִד םרָפּו יַדָמְל
 אָּכְלַמ הָנֲע אָתְויְרא יִּ אָּבְגְל דר לאגר ּויִתְיַהְו רָמַא אּבְלַמ
 :ָךנְבְישי אּוה אָריִדְתִ הל"חַלפ הָּתְנַא יִּד ֶהְלא לאנְרְל רַמָאְ
 הָתְקְזעְּב אפל יהָמְתַחְו אָּבְג םּפ"לַ יתַמׂש הָּדֲח ןַבָא תִיְתיַהְו
 לזא ןידָא 9 :לאיְְדְּב וב אָנְׁשִתאָל יִּד יָהֹוֹנְבְרְבַר יּתְקְזעְבּו

 תיהנו יהוד לעֶנה"אָל 'ןְֲו יתֹומ תָבּו לְכָל אבל
 אָּבְנְל הֶלְהְּבְתַהְבּו 'אָהְגְנְּב םּוקִי *אָרפְרַפָשִּב אָּכְלַמ ןִיְדאַּב>י :יֵהֹולֲע
 הנע קַעַז *ביצע לקּב לאינד אָּבנל "הָבְרְקַמְכּויי :לַזַא אֵתְניְרֲאדיִד
 -חלפ הּתְנֲא יִּד הלא אָיַח אָהְלֲא בע לאנד לאנד רַמָאְו אָכְלַמ
 אָכְלמםע לאנד | ןידָא>> :אָתְויִרַאדְִמ ףךתּובזישל לכה אָליֶדְתְּב הל

 ד דו+צ

 אָתְויִרא םָּת רג ּהפֲאלַמ חלש יִהְלָא< :ייַח ןימלעל אּכְלַמ לֶלַמ
 לימד ףָאְ יל תַחַכּתְׁשִה ּוכְז יִהּומְדְק יִּד לַבָקלַּכ יִנּולְּבַח אָלְו
 לאינְדְלּו יהולע באט איגש אָּכְלַמ ןידאַב=4 :תַדָבַע אל הלּובח אָכלַמ
 חָכְּתְׁשִהאָל לבֲח-לְכְ אּבְנְמ לאל קַפַהְו אבְגְִמ | הָקָסֶנַהְל רַמַא
 ולכאי לא אָיִרְבְג ויִתָיַהְו אָּכְלַמ רַמַאו=5 ּהָהָלאַּב מיה יִּ ּהָּב
 דאל ןו ןוהיִשְנּו ןוהיִנְּב ןּוָנַא ֹומָר אָתְנְיְרַא בֵגָלּו לאיַנָד יִּ יֶהֹוצְרְק
 ּקְּרַה ןּוהיַמְרַגלָכְו אָתניְרַא ןֹוהְב וטְלְׁש-יִ דע אָּבְג תיִעְרַאל וטמ

 -יִּד אָיַנָׁשלְו אָּיַמֲא אממעלכל בֵתַּכ אֿכלַמ שירד ןיאָב>פ ס
 -לַכּב "יד םַעַט םיִש יֵמָדְק-ְןִמיז גש ןיִכמלש ראלב ןיִרֲאָד

 = ןימלעל ז םיקו אח אָהְלֲאו אּוהדיִד |
 :אָפּוסדַע ּהָנֶטְלָשְו לָּבַחְתַת אלי ּהָתּוכְלמּ

 ןיִהֲמְתְו ןיִתֶא דַבָעְו לַצַמּו בֶזיִשְמ5
 אחות דָיִמ לאנָדְל .בזיש יִּ אָעְראְבּו אָיִמְשַּב

 פ ָאיְסְרִּפ שֶרִוְּכ תּוָכְלַמְבּ שירד תוְלמְּב .חַלֶצַה הנ לאיָנָדְופ
 15 8 c nonn MSs ילעמ al falso יֵלעַמ | 16 ה 0 | צל Vars K : ְךיַהלֲא

nonn MSS et 6 np-.,המ[ || < 1 6  Var®ַמָׂשְו | ?  ft0 ְךָהלֶא | 18 *1  
 0 = 4 | 10 * 6 ץףסדו6 0 656וח%06 | b sic Occ; QF ןֶוַהְדְו 6 9

 bédguara || ® nonn MSS€ הָתָנָשְו | 20 ° sic 4l (D min et maj), Or רש

G6 nerdy 0 ioxupq || °° >60 ||אָרָפ | ל קזמ 60 | 21 * 251155 'ִבּו | *  

 23 א ךימ-, 0 ְּךֶמ- | 26 % ןירָאְד. 0 ןיריד | 27 ** >6 | ל 6. חשוד 1
 אטסקשחסו (>6) || < א ןיִעַאָז 0 ןיעיז | 29 א אָיְסְרִפ 0 הָאְסְרפ.
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 1174 לאינד 7,1--ונ

 יוָזָחְו הֶזַח םֶלַח לאָיְנַד לָכְּב ּךְלִמ רצָשאָלַבְל *הֶדְח תַנְׁשְּבי ל
 = הָנְע"י :'רָמַא ןיִלָ שאר" בָּתְכ אָמְלְח ןיאַּב ּהָבָּכׁשִמדלע יהָׁשאָר
 אּיַמְׁש יֵחּור עּבְרַא ורַאְו לאוליל-םע ְזְחְּבי תָיְוְה הָוָח ירַמֲאְו לאנד
 אד ןיגש אָמְיְִמ ןקלס ןְברְבר ןויח עֶּבְרַאְו :אָּבַר אמיל ןַחיִגִמ
 = יד לע תיִוה הַזַח ּהָל רַשְנִיִד ןיִּפנְו היְראְכ אָתְיְמְדְק אדו
 בֵבְלּו תַמיִקֲה שנא נר לַעְ אָעְרַאְמ תַליִמְנּו היֿפנ ּוטיִרַמ
 ָּחרַטֶשְלְ בֹדָל הָיְמְד יהָנִיְנִת יִרָחֶאי הָויֵח וראו* :הָל ביִהְי שנא
 יִלָכַא יִמּוק הל ןיִרְמָא ןַכְנ 'הינָש ןִיִּב ּהָמְפְּב .ןיעלע תַלַתּו 'תַמְקַה
 ןיפַנ ּהָלְו רַמְַּכ 'יִרָחֶא וראו תיּוה הֶזֶח הָנְּד רַתַאָב :אינש רֵׂשְּב
 :יהל ביִהְי ןמְלְׁשְו אתויחְל ןיִׁשאַר הַעֹּבְרַאְו 'היבג-לע ףועְדיִד ברא
 לח יִאיְעיִבְר הָויַח ּוָרֲאו איְליֵל יִוְזְחְּב תיִוְה הוָח ּהָנְּד רֵתאָּבל

 "הקמ הלא בְרְבְר בל לורד ןינשו הָריִּתַי אָפיִקַתְו יינתמיִא

 המ יד אָתויִחלמ הינׁשִמ איקו הָפְפָ "הילר אש
 הָריֵעְז יֵרֲחֲא ןרק. לאו אֹנְרְקְּ תיֹוַה לַּכַתְשִמ> :הל רׂשע ןִינְרקְו
 יהימדקךןמ' ףָרקעֶתֶא אָתְיְמְד אָינְרקְֶמ תֶלתּ 'ןוהיניב יתקלְס
 :ןבְרְבר לָלַמְמ םֶפּו אְדְאָנְקְּב אָשְנַא יִגִיִעְּכ ןיניע ּולָאְו

 תיִוה הֶזָמּפ
 בָתְי ןיִמֹי קיּתַעְ ויִמְר ןֶוְסְרַכ יִּב דע
 אָקְנ רַמַעּ ּהָשאְר רַעָשּו רָּוח גְלְתַּבו השּובל

 קל רו יהל  רונייד ןיבבֶש היס
 יַהומְְקןִמ יקפָנְו ד רּונדיד רֶהְני
 ןוָמּוקְי יִהֹומְדַק "ןובר ברו ּהָּגּושֶּמַשְי 'םיִפְלַא ףלֶא
 | :ּוחיִתְּפ ןיִרְּפסְו בָתְו אָניּד

 המי הָפְלַמְמ אָנְרְק יה אָתְבְרְבַר אַילמ לָקְןִמ ןידאּב תיֹוֲה הָוָחיי
 :אָשֶא תדקיל תֶביִהיְו הָמְשּג דְּוהְו אָתְויִח תַליִטְק יד דע 'תיוה
 ₪60 7, 1 50 ?rpirw || °* frt add | = >0, add || 2 55 >600, קזמ 804 |

Q AA | 5 ** aut 'N c OS autה(,  bb >0, add? || 3 >6 | 4 K PBJ aut 
 'ת 6 6 41 || * 1 6 םסתמ MSS ND(YpQ, cfv 4 |S K IW aut ה, Q הש |
 6° 60+ 6npiov || ° K ּהיִּבָּג aut יב 0 ּהָּבַג | =5 >6 | 7 * א איע-- 0
 הָאֲע- | ? 8 יֵנָָמָאְו | = ץ :פ+ׁשֲחְניד ּהָיִרְפַטְו | 5 טגצ% הקְּדִמּו | *א
 ּהָיֵלְנַרְּב +a הילס הל | א הָיַמָדַק aut ּהיִמדְה 0 ּהַמְדְק || 8 * 1 תְקֶלְס |
 PK ןה> 0 ןיָה-- 1 x ּורְקעתֶא, 0 הָרְקעֶת()ֲא גז 'ְתֶא | 4 6( 7, 6 לש
 00100 || ף 60 6ז60מסשע | ro * >0; 6 kai 0 ... 070466 חטק66 |

 * א םיִפְלַא, 1 6 0 ןיִפְלַא | < 0 ןָבְבְר | זז * >6 || ל-ל >0; צ ל >3.
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 -דע ןִהָל תַביִהָי ןייחְב הָכְרְו ןֹוהְנֲמְלְׁש ויִדעָה *אָתְויִח רָאשּויי
 אילי ןְזחְּב תיִוָה הֶזָחיי :ןִדעו 'ןמז

 אָוַה הָתֶא שָנָא רֶבְּכ אָיְמְש יגְנְעְםע וראו
 :יֵהּובְרְקַה יִהוְמְדְקּו הָטִמ אימו קיָּתע-דעֶו
 אמִמִע לָכְו ּוכְלַמּו רקיו טל בָהְי הלו

 םֶלָע ןטלש הָגַטְלָש ןּוחְלְפִי ּהל אינָשלְו איַמָא
 ס :לָּבַחְתִת אלי ּהָתּוכְלַמּו הֶּרְעְי אלי

 :יִננְלְהְבִי ישאר יֵנְזָחְו יהָנְדְנ ֹונְּבי לאנד הָנֲא יָחּור תיְרְּכְתֶאיפ
 יל-רמַאו הָנְּדלְּבילע ּהָּנִמאָעְבא אָביִציַו אימאק"ןמ ֵח-לַע תבְרְקי
 עֶּבְרַא ןיִּנֲא יִּד אָתְבְרְבְר אָתְויַח ךילאול :יִנָנָעְדוְהְי אָּיַלַמ רָשַּפּו
 ןינּולֲ ישידק אָתּוכְלמ ןולְבקיו :לאַעְראדִמ ןומּקי' יכל הַעְּבְרַא

 יאָבְעִיְל תיֵבְצ ןידָאיפ :אָּיִמְלַע םֶלָע רֵעיְו אָמְלֲע"רַע אָתּוכְלַמ ןּונְסְחיְו
 יּהיַַׁש הָריִתַי הָלְיִחְּד 'ןוֶקְלְּכְןִמ הָיְנַש תָוִדיִּר אָתְיעְיבְר אָתְויִחדלע

 :הָחְּפָר ּהיִלְנַרְּב אָרָאְשּו יהָקְּמ הָלָכֲא ׁשֶחְנ"יִ יהיִרְפַטְו ?זרפ-י
 'ּהיִמְמ-ןמ ולפנּו תקל יִד יִרֲחֶאְו ּהֵׁשאַרְב יִּד שע איברק"לעו= |

 -ןמ בר ּהָנְזֶחְו ןֶבְרְבר לֶלַמְמ םֶפּו ּהל ןיִניעְו ןַּכִד אָנְרקְו תָלּת
 הָלְכיְו ןישידקדםע ברק אָדְבַע ןַכַד אָנְרקְו תיֹוֲה הֶזֶחְיי :ּהָתְרְבַ

 אָנְמְְו 'ןיְגּיִלָע ישידקל בָהְי יאָניְִו אֹימְֹו קיִּתע הָתַאיִּר דע ןָהָל
 רַמָא ןּכ :ןישידק ּונְסָחֶה אָתּוכְלַמּו הֶטמ

 אָעְראְב אוָהָּת ָאיֶעיִבְר ּוֵכְלַמ אָתְיַעיִבְר אָתויח
 אָעְראדלּכ לָכאַתְ אָתְוְבְלַמדלָּכְמ אָנָשַת יד

 אתּוכְלַמ ּהָּנִמ רׁׂשֲ אָינְרקְוי :הָנקִּדִתְו הֵנְׁשּוְדְת
 ןהיִרְחֶא םִוָקָי ןֶרָחֶאְו ןּוִמְקְ יכל הָרָשַע
 :לָּפָשַהְי ןיִכְלַמ הָתְלְתּו אָיְמְדְקְִמ אַנְׁשִי אּוָהְו
 | אלבר ויניל יׁשיִדְלּו ללַמְי *ָאיִלָע דַצְל למ

kal rolg kurAw atrod || ? lc Var® jg] | 13 6 éri, © perd |12 57% 6  
Baּהָנְדְנ צ6| 6 69 הָנְד ןיִנְּב | 17 * 60  praem ? ‘9D || 15 = prps14 <0;  

rhc rc, 0 = 4 + al aperjgovra |6 0% 6ח0\ס0עזסו 0  ?°° | Aeia 

 18 * 603 ? אָנֹויְלֲע | ל 41 c 60 || זָפ * קזקפ אָביֵצֵי | * א ןֹוהָּלְּכ, 0 ןיֵהְּלָּכ |
 5 א הָיַנש ₪ היִנַש, 0 ּהָנָש | 5 א הָיְר- aטז היַר-, Q הר- | *oצל |
 20 * א ּול--, 0 הֶל- | * + צ 7 | 5 | 6.6 6036 || 22 * כז[ ג אָנָטְלַשו ביִתִי
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 1176 לאינד 8,10—7,26

 ּהֵדיִּב "ןּובֲהיִתְו תו ןיִגִמז הֶינְׁשְַל רּֿבְסְ
 :ןְרע גלֶפּו ףןִנְּעְו ןְבע"רע

 :אָפּוס-דע הָדָבֹוהְלּו יהָדָמְׁשַהְל ןוְּעַהְי ּהָנֲטְלָׁשְו בָּתְי אָניִדו5
 אּיַמְׁש לכ תֹוֲחְּת תוכל יד אתּובְרּו אְָמלׁשו אָתּוכְלַמּוז

 םָלֲ תּוכְלַמ הָתּובְלַמ יו ישידק םעל תַביִהי

 :ןעְמַתשיַו חלפי הל אָינמַלָש לכו
 ייזו יִנּנלַהבְו ינויעְרו איְגש לאי הבא יאָתְלִמִיִד אפוס הָבְדדע"
 פ | | תָרְטִנ יִבלְּב אָחְלִמּו ילע ןוָנִּתש

 יִנָא ילא הָאְרְנ ןוזח ָּךְלִמַה רַצאַשְלב תּוָכְלַמְל שולָש תנָשְּבי 8
 = "יִתַאְרַּב יֵהְיַו ןח ּהָאְרֶאְו < :הָלִחִּתַב יִלֶא הָאְרַּנַה יִרָחֶא לאיִנָד
 ינַאו וזָחַּב הֶאְרֶאְו הָניִדּמַה םֶליִעְּב רֶׁשֲא יהָריִּבַה ןשוׁשְּב נַאו
 דמע דָחֶא ילָיָאו הָּגַהְו הֶאְרֶאְו יניע אָשַאְוי לא לבּוא-לע" יִתיָיָה
 תיִנָשַהְְומ הָהְבְ תַחאָהְו תוהבנ םִינְרָּקַהְו םִיָנְרְק ול לָבאְה ינָפל
 הָנֹופְצְו הַמֹי יחְּנִנְמ לוַאָה-תֶא יִתיֲאָרצ :יהָנרֲחאְּב הלע הָהבּנַה
 נֹצְרכ הָׂשעו ומ 'ליִצמ ןיִאְו ויָנְַל ּוָָמְעַיײאל תילו הָּבננְ
 ברעמהְךןמ אָּב יםיזעה"ריִפְצ הֵּגִהְוְיבַמ יִתיָהויָנֲאְופ ליִדְנהְ
 :ויָניע ןיִּב 'תּוזֲח ןרָק ריֿפְצַהְו ץֶרָאְּב עֶגּונ ןיִאְי ץֶרָאָה"ילְב ןגְפ"לע
 ץֶרנ לבֲאָה יִגְפִל דָמֹע יִתיִאָר רֶׁשֲא םִינְָּקַה לַעַּב ליִאָהְדִע אביי
 יו ויָלֵא רַמְרמְתיו ליַאָה ילָצֲאועיִגמ ויֵתיִאְּד :וחֹּכ תֶמֲחּב וילֲא
 ויִנָפְל דְמַעל לואָּב חָכ הָיְהאלְו ויִּנְרק יִּתְשתֶא רּבַשְיַו ליאָהתֶא
 ריִפְצּו :וְדְימ לוָאָל יליעמ הָיָחְאָלְו והסְמְרִיו הָצְרא ּוהָביִלְׁשיו
 הָנְלְעִתו הֶלִּגַה ןֶרְמַה הָרְּבְשנ ּומָצְעְכו דאְמדדע ליִדְנַה םיִעָה
 תַחאָהְִֶמּ | :םיָמָשַה תוחור עָּבְרַאְל ָהיֶּתְחַּת עַּבְרַא תֹּוָזְח
 חָרְזַּמַה-לֶאְו בֶנָּגַה-לֶא רֶתָילּדְנתו הָריִעָצִמ תַחַאְדןָרָקי יאָצְי יטָהַמ
 ךןמּו אָבְצַה"ְןִמ הָצְרַא לֵפַַּו םִָמָׁשַה אָבְצרַע לַּדְנתַנפ :יֵבָצַה"לָאְו
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:8,11—9,1 DANIEL 1177 

 דיִמָּתַה יםיִרְה ֹונָמִמּו ליֶדְגַה אָבְּצַה"רׂש דעֶוייי :םסְמְרּתַו םיִבְכְּּכַהי
 ִּדְלָשַתְו עָשָפְּב ריִמָּתַה"לַע "ןֵתָּנַּת 'אָבָצְוי :וְׁשְּדקִמ ןוכִמ לה
 רָּבִדְמ שוָדְקדַחֶא הָעְמְשֶאְו :הָחיִלְהְו הָתָשָעְו הָצְרַא 'תָמָא

 עַשָפַהְ יִמְּתַה ןוֵנֲַהיְמ"דֲע רּבדְמַה יִנומְלַפל שוק דָחֶא מא
 םִַפְלַא רקּב בֶרָע דע ילא רָמאָיַני+ :סָמְרִמ 'אָבְצְו שֶדְקְו "תת םמש
 לאָינָד יג יַתְאְרְּב יהְיני5 :שָדְק קָּדצנְו תואמ ׁשֶלׁשּו
 עַמְׁשֲאויֿ :רָבָג הֵאְרמְּכ יִדְנְל דמע הּנַהְו הָניִב הָׁשְקַבֲאָו ןוֵזֲחֲה-תֶא
 :הֶאְרַּמַהדתֶא זלָהְ ןֶבֶה לָאיִרְבְ רַמאיַ ארקינ יִלּוא ןיּב םָרָאדלוק
 ןֶבַה יִלֶא רמאינ יִנָּפְלַע הַלּפֶאְו יִּתַעְבַנ ואבְבּו יִדָמע לַצָא אביוז
 הָצְרֲא יֵנָּפ"לַע יִּתְמְֹּרנ מע ורְּבְְבּו :ןוזַחַה ץק-תעל - םֶדָאְּב
 הָיָהְירְשא תֶא ךעיֶדֹומ יִנְנַה רמי :יִדָמָעְלַע יֵנָדיִמֲעיַו יִּב"עַנַנ
 םִינְרְקַה לעב ָתיִאְר"רְׁשַא לאה :יץק דעומל יִּכ םַעָנַה תיִרָחָאְּב
 רֶׁשֲא הְלּודגַה ןרקהו ווי למ ריִעָשַה ריִפַָהְויי :סֶרֶפּו ידָמ יכל
 ָהיִּתֲחַּת עּברַא הָנְדֹמעּתו תָרָּבְׁשִנַהְו= :ןוׁשאָרָה ךלמַה אּוה ויָניֲעדיֵּב
 :וחֹכְב אֶל יהָנְדֹמעי "יונִמ תויְבְלמ עֶּבְרַא
 םיִנְּפדזַע ְךֵלַמ דֵמֲעי םיִעְׁשֿפַה םֶתָהְּכ םתּוכְלַמ תיִרֲחֲאְבְּו
 יֵתיחְׁשִ תואָלַפְנְו "וחכְב אל וחכ םַצְעְוצ :תֹוְדיִח ןיִבַמּו =

 ולָכָשילַעְו :"םישודק"םעו' םיִמּוצֲע תיִתְׁשִהְו הָשָעְו ַחיֶלְצַהְו
 םיִּבַר תיִתְׁשִי הָנְלְׁשְבּו ליְִּנִי .ובָבְלָבּו ודָיַּב ּהָמְרַמ חיִלצְָ
 :רֵבְׁשִי דָי סָּפֶאְבּו דמַעְי יםירְׂש-רׂ לעץ

 | םיִּבַר .םיִמיל יִּ 'ןוזחה םֶתְס הָתַאְ
 תָכאָלמתֶא הָשָעֶאְו םּוקָאְו 'םיִמָי יָתיִלַחְנ ייֵתייָהְנ לאנד יִנֲאו>ל
 סם  :ןיִבַמ ןיאו יהַאְרמַה-לע םַמּוּתְׁשֲאְו למה

 ְֹלְמֲה רֶׁשֲא יָדְמ עַרְזִמ ׁשֹורוְׁשַחַאְןְּב ׁשֶניְרְדְל תַחַא תַנְׁשִּבי 9
v Ir 60 alium text praebent || * K Dיqַה, 1c 0 םַרָה | ? 25S םֹוְקָמ | 

r2 * >60, prb dl | 1 ft c 60 ןתֶו | < 1 6 6036 ךלָשּתַו | 0 
 הקרה || 13 * גם 6 60 םֶרּומ || ל קזק5 6 60 ןֶּתָנ םֶמש עַשָפּו | < >6, ₪ כ

ex יִבְּו quod gloss ad שדקו | 14 1 6 608 וויְלָא | 16 0 Oven | 199 + 
  | *1ויזגָמ  ‘yi | 22 *1 6 60ה || ar prb add, 60 Dִyֶָךְלָמ 60 20 | 60006
 רֵּבַדי  >0, frt add || ° prpsהָנְרַמַעִּת | 23 603 םיִעְטְּפַה | 24 ל" 20155 6
cf 11,36 | °° cGdl cf25 | 25° ins c 6 םישדק | ™° 60 éri arwieiac 
avdpidv (© roid) | 27 * prb c 6 01 | * <6, 6155 6 םיִּבַר-- || © Var® 

 הָאְרַמַה
Biblia. 76 



  g2—17לאינד 8 |

 יִתְניִּב לאינָר יִנֲא "וכְלְמְל תַחַא תַגְשְּבי :םיִדְשִּכ תּוכְלַמ לַע
 = איִבְּגַה .הָיְמְרודלֶא הָוהְורַבְד הָיָה רֶׁשֲא םיִנשַה רְַּסִמ םיָרְְסַּב
 | "לֶא יִנָּפדתֶא .הנְּתֶאו :הָנְׁש םיִעְבׁש םַלְׁשורי תֹוכְרָתְל תֹואְלַמל
 | :רֶפַאְו קָשְו םוְצְּב םיִגּונְחְתְו הנפת שָקְבְל םיִהלֶאָה יֶנדא
 . לודֶּנַה לָאָק יָנדא אָגֶא הָרְמָאְו הָּבותֶאְו יִהְלֶא הָוהְיל הֶלְלּפְתֶאְוי
 ּונאַטְח :ויָתֹוְצִמ יֵרְמִׂשְלּו ויָבֲהֲאְל דָסֶחַהְו תיִרָּבה רָמש אָרְוּנַהְ
 נָעִמְש אלו :ָּיִמָּפָשָמַמ תו רוסו ּונְדְרָמּו ּונעָשרֶהו ּוניִוַעְ
 ּוניִתְבַאו ּוניִרָש ּוניִכְלְמלֶא ְךְמַׁשְּב ורב רשא םיִאיִבָּנַה רבע לֶא
 יםיַּכ םיִנְּפַה תֶׁשְּב ּונלְ הָקָרַּצַה יִנֹרֲא בל :ץֶרָאָה םעדלָּכ לאו
 םיִקֹחְרָהְו םיִבֹרּקַה לֵאָרְׂשִילְכלְ םטׁשּור יֵבְׁשיִלּו הָדּוהְי שיִאל הּגַה
 יינדַא* :"ךבדּולעמ רשא םֶלְעַמּב םָׁש םָּתְחַּדִה רֶׁשֲא ּתֹוצְרֲָהלְכְּב
 = ּונאַטָח רֶׁשֲא וניִתֹבֲאַלְו יףניִרשל נכלל םיִנְפַה תש ונל

 עּומְש תבל "רוסו ּתְוְתְתֶא לרבע ץ לארשידלכוי+ :םיִאיִבנַה
 השמ תַרותְּב ָּבּותְּכ רֶׁשֲא הָעְבְׁשַהְ הלאה ונילע תת ָךָלְקִּ
 נילע רֵּבְּדרֶׁשֲא ויֹויְרְבְּדתֶא קיו גל ּונאָטִח יִּכ םיִהלֵאָה-דָבע
 -אל רֶׁשֲא הל הַעְר ּוניִלָע איִבָהְל ונּוטפָש רֶׁשֲא וניטְפְׂש-לֲעֶו
 רֶׁשֲאַכ :םֶלשּוריִּב הָתְׁשִעַ רש םִיַמְׁשה יל תַחַּת הָתְׂשעַ
 ניִלֲח-אָלְו ניל האב תאַּה העְָה ל תא הָשֹמ תַרֹותְּב בּותּ

.. 7 -.. 
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 ונאָטח הזה םויִּכ םש ךלישעתו הלוח ריב םִיֹצִמ ץראמ ךמע"תא
 םֶלָשּוִי ל ךְריִעַמ ְךְתָמֲחַנ ְךְפַא אָניבְׁשי תקְלְבּ ינדַא6 :ּונָעָשְר

 ד וצ
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 צו

9,18—27 DANIEL 1179 

 ףְגְזָאויַהלֲא הָּמַה :ינֹא ןעַמְל" םֶמָשה ׁשָקִמ"ילע ךינָפ רַאָהְו
 היָע ָּךֶמַׁש אָרָקְנירׁשִא ריִעָהְו ניִּתֹמַמׁש ₪ הֶאְרּו ףיֶניִע החָקִּפ עֶמְׁשְו
 ְךיַמֲחַר-לע יי כ ךיִנפל ּונינּונֲחַּת םיִליִפמ ּונֲחֹנַא ּוניתֹקְדִצ-לע אָלויָּב
 -לַא הָשַעְו הָביֵׁשְקַה ינֹרַא הָחָלְוינֲֹ הְעֲמְׁשויְנדַאפ :םיִּבַרָה
 :ףמע"לעו ךריע לע אָרְקַנ ל משי יֵהלֲא עמל רָחֲאְּת
 לֵאָרְׂשִי יֵמע תאַטַחְו יתאָטַח ּהָּדוְתָמּו לַלּפְתַמּו רּבַדְמ יִנֲא דוס
 יִנֲא דוָעְוי :ליהְלֶא שָדְלְרַה לע יִהלֲא הוהְי יִנָפְל יִתָנַחִּת ליִּפַמּ

 עמי הָלְחתַּב ןוזְחְב יִתיֵאָר שא לָאיִרְבְ ׁשיִאָהְו יהָלָפְתַּ רָּבַדְמ
 לאי רַמאיִו ימע רּבדיו ןביני> :בֶרָעְתַחְנִמ 'תעְּכ יָא עגנ 'ַּעיִּב

 יג רָבָד אָצְ יות תלָחְתְּבי :הָגיִב ּךלכְשַהְל יִתאָצי הָתֹע
 :הֶאְרַמַּב ןַבָהְו רֶבְּדַּב ןיִבּו הָּתֶא תֹודּומֲח יִּכ ידיֵגַהְל יִתאָּב
 ְּךָשְרְק ריע"לע ךמע"לע ְךִּתְחְנ םיִעְבש םיִעְבְש+

 ןוע רֶפַכְלּו "תואָטַח 'םֶתְמְלּו עַשַּפַה יאכל

 איב וז םָּחַלְו םיִמְָע ד איִבָהְלּ
 לָּכָשַתְו עדתְו5 :םיִשְדְק שָדְק חֵׂשְמַלְ
 דיִנָנ חיִשָמְדע םלֶשּוְרָי תֹוָנְבַלְו ביִשָהָל רָּבָד אָצֹמ"וִמ
 הָתְנְבִנְו בּוׁשְת םִיֹנשּו .םיִשש םיִעָבָשְו הָעְבִש םיִעָבָש
 יםיִנָשּו םיִשָש םיִעָבְשַה יִרָחֶאְו :םיִּתָעַה 'קּוצְבּו יץורָחְו בֹוָחְר

 ל ןיִאְוי חישְמ תר
 aes 4 אְּבַהי דיִגְנ 'םע יתיִחְׁשִי 'שֶרְקַהְ 'ריִעָהְ

 = הָחְנִמּ .חְַותיבש עּובָשה יח דָא עובש
 פ  :םמוש"לע ַתִּת הָצְרֶחְגְו הָלְּכְדַעְו מַמשְמ םיִצּוקָי יכל

 , 6 évekev rv dotAwv dou, déorora, © Evekév govסע דלֶא | ל 5 17
 | הָחְקִּפ, 0 חקָפ | 20 * 115 60%8ג יִתאטח  + add | 38 Kאטקו6;

 ד  | °° dub; prps yb; 6הלב  6 Vasל >0 | 21 * 60 יִתְל--
 | אביו  2070 volans | ° 19MSS ny3 | 221c 68ג 0 0 60646706
23 * 2MSS 600A + 7 | ל ומ ₪6 6 0 שיא | 24 * [ 6 3 4oMSS 

  1הָלָכְל (= תוכל | *א םּתחלו, 1 6 0 543155 וג םֶתָהְלּו | < א תּואָטַח
 |  VarS K et Q IND, Vars K et Q nen | 25 lyn | 6תאּטַח 0 6
 ] דל ןיד ןיִאְו 6 8% ול ןֶוא -ןיִאְו  | 26 *-* prb add | bb 1 ₪ 6 0ץקבו 63
 | 6080ג םע  ||  prps nn. | 71 6 115ריעה || % 48155 8 שדקה 20155 5
8 [ )cf 6( ,ץקה אָבּו | < -% תַצְרְחָנ 6 dub || 27 * קזק רבַעַתְו | "1c 68. 

 קזפ 6 60 שָדְקַה"לְעְו | 5% קזקפ = ץוקש  velתפשי | == 1 ּונָּ לע
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 -רַשַא לאָיִנְל הָלְגִנ רבְּד סרֶפ ְּךְלַמ ׁשְרֹובְל יׁשולָׁש תנְׁשְּבי 0
 .רַכְַהיתֶא ןיִבּו לולְנ אָבָצו ֶבַָה תַמֲאְו ירַעְׁשאַטְלּב ומׁש אר
 -לָּבַאְתַמ יִתיִיָה לאגד יִנַא םַהָה םיִמִּב* | :הֶאְרַמַּב ל הָניִבּו
 | אָבדאל ןְֵנְו רֶׂשָבּו ִּתְלַכֲא אֶל תודמח םָתָל :םיִמָי םיעְבְש השלש
 | םיחְּו ס :םיִמָי םיִעָבָש תֶׁשלְׁש תאלמ-דע יִתְכסְאל ְּוסְו יּפ-לֶא

 .לחבַה רֶהַָה ךיײלע יִתָמְה יֹנְֲ ןוׁשאַרָה שדחל הָעּברְו םיְִׂשְ
 = םיִהּב שָּבָל דָחֶאשיִא הָּנִהְו אָרָאָו יניעדתֶא אָשָאְוי לָקָדַח אּוה
 = קְרָב הֵאָרמְּכ ויְנְתּו ׁשיׁשְרַתְכ ֹוֲתיְוְּוé :זֿפּוא םֶתָכְּב םיִרְנֲח ויָנְתָמּו
 ויָרָבְּד לוקו לק תֶׁשֲחְנ ןיִעְּ ויִתלגְרמּו ויָתֹעְרּה שא יֵדיִּפלְּכ ויני
 -רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאָהְו הָאְרַּמַה-תֶא דב לאָינָד יִנַא יִתיִאְרו :ןֹומָה לוּ
 וחרביו םהילע הלפג הֶלדְג הָדְרח לָבַא הֶאְרַמַהדתֶא ּואְר אֶל יִמַע ּויָה
 תאֹוַה הָלֹדְגַה הֵאְרַּמַה"תֶא הֶאְרֶאְ בל יּתְרָאְׁשנ יִנֲאְו אֵבֲּחַהְּב
 :יַחֹּכ יִּתְרצְע אלו .תיִזשמל יִלַע ַּפֶהָנ יִנוהְו חָּכ יּבדרַאְשנ אלו

 תה נג יריד לּמתֶא יִעָמָשְכְ יְִבְּד לוקתֶא עָמְשָאְו
 = -לע יִנֲעיִנְּתַו יִּב הָעְגִנ ָיהַּנַהְויי :הָצְרֶא "יִנָפּו "יִנָּפִ-לַע" םְֶּרנ
 = םיִרָבּדַּב ןּבָה תודְמח"שיא לֵאיָנְּר יִלֶא רָמַאיַו יי יי תוכי יֵּכְרְּב
 רָב לא יִּתְחַלְׁש הָּתע יִּכ ְךְרְמֶע"לע דע ביטא רָבד יִכְנִא רָשַא

 | לאי אָריִּתלַא ולא רֶמאְיַו = :דיִעְרֹמ יִּתְדְמָע הָּגַה רָבְּדהתֶא ימַע
 | "גל הנעת יכל הכלא ָּתַתַנ רָשַא וי ו

 ע-7- | םיִנשארָה םיִרָשַה דחַא 4 לכי הַּגַהְו םוי דָחֶאְו םיִרָשַע גל דַמע

 = יִתאָבּוו+ ּ:סֶרֶפ "יִכְלַמ יצא םֶש ייִּתְרְתּונ יִנָאָו יִנְרזָעְל אָּב
 = ןזָח דועדיִּ םיִמָיַה תיִרָחְאְּב ךֶמַעְל יהרְקירָשא תא ךְניִבהל
 = הַצְרַא ינָּפ יִּתַתְנ הָלֶאָה םיִרָבְִּּכ יִמַע .וְרָּבְדְבּו5 :*םימיל

  יפחְַפאְ יִתְפְשילע עָגִנ םֶֶא "ב יתּומְדִּכ הָגהְ< :יִּתמלֲאגו
 = ילָע יריצ ּוכְפָהב הֶאְרִמּב ינדא יּדנָנְל דמעָהְדלֶא הָרְמֶאָו הָרְּבדַָו
 | Cp ro,1° 6 1 rpwrw | » Vars רַצאָשָטְלַּב | 6<2 | 4 5+ 806 | 5 0 =

prps c 5MSS רDiN aut 191 vel ID) | 6°6oi mrodec 0 xd ckeAny || ° 648,  
goBy |0חסטס8ְ 08 6ע  G6 év7 אבחהל,  || eEaorpirrwv O orilBovrog _ 

 8 == frt add || g == >8MSS 6 |« <08 || = <0 || % >68 || זס * 60 יִנְריִִַו |
bb >0; 6 éri rd ixvy tiv roddv uov || r2 3MSS GOA+NIN' | 13°lc 

rod Baoléwg $ = 6, 0 Baoielas |60 ויִּתְרַתֹוה | ל זם5 6 60 רש | © 6  . 

ins frtc 6 |60 םיִמָיָל | 16 *  ft cאָרְקִי | 1  QMהָרְקִי  c KMS14 21  = 
OVA Tn.ל 1 6% 6  
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 'הז יִנְדַאהִע רָּבִדְל יהו יִנֹרֲא דָבע לכי ךיהְויז :ִחְּכ יִּתְרַצָע אָלְו
 ףסינו :יבדהראְשנ אֶל הָמָשְנּג חל יִּבדדְמַעְידאל 'הֶּתַעַמ יִנָאְ
 תֹוָדְמֲח-ׁשיִא אָריּת-לַא רמו :יִנְקְזִחְיו םֶדֶא הֵאָרַמְּכ יִּב"עניַו

ks 

 Ar כ יָנֲֹא דִי הָרמאְ יִתְוחתְה מע ּורְַּרכּו קג קח ד לש

 םֶחָּלִהְל בּוׁשָא הָּתַעְו ְּךיֶלֵא יִתאָּבְהְמְל ּתְעַדיַה רֶמאיו* :יִנָּתְקַּת
 1 ו+

 -תֶא יו דיִּנַא לבי אָ aes הָּגהְו אוי יִנַאָו םֶרְּפ רֶׂש-םע

 "רֶׁשְע ריֵׁשֲעַי יִעיֵבְָהְו רפְל מ יל לועדה
 דַמָעְוי :ףך תּוכָלַמ תֶא לּכַהְ" יריִעָי ּורְׁשֲעְב יֹוִתָקְזָחְכּו לֹּבִמ לדג
 רֶבָשִת ודָמעְכּוצ :ונֹוצְרּ הׂשֲעְו בֶר לְׁשְמַמ לָשְמּו רוב למ
 לׁשְמ אָלְו תירֲחַאל אלו םיִמָשַה תוחּור עַּבְרַאְל ץֶחָתְו ותּוכלמ

 קני == :הָלַא-דבְלמ םיִרֲחאָלְו ותּוכָלַמ שַתָּגִת יִּכ לָשָמ רָשַא
 :'יּתְלשְמִמ בָב לָשְמַמ לָׁשָמּו יִלָע *ִקָזַחָיו 'ויִבָשְְִמּו יבָנָּנַהְְלִמ
 תושעל .ןופֶצַה דלא אֹובְּת בֶננַהלַמּו תב רֵּבַחְתִי םיִנָׁש ץקלו5
 איָה ןֵתָּנִתְו *וערזּו דמעי אַ עוְּנַה ַחוְּב רצְעַתדאָלְו םיִרָשימ
 כ ָהיָשְרַש רָצְּגִמ דמָעְו ;"יִתְעְּ ּהָקוֲחמּו :הְָליַהְו ָּהיֶאיִבְמּו
 :קיִזִחַהְו 'םָהְב הָשַעְ ןופצַה למ \ זועָמְּב אביו למַהלָא אָבְיְו
 אָבָי יֵבְׁשִּב בֵהְזְו ףָסָּכ םתְּרְמַח יֵלּכ"םִע ֿםֵהיֵכְסְנ"ע םהיֵהְלֲא םגְֿ
 בֶנּנַה למ תּוכְלַמְב אָבּופ :ןוּפְצַה ּךְלַמִמ דמַעָי םיִנָש אּוהְו םִיָרְצִמ
 םיֵּבַר .םיִלָיַח | ןומה פא ורָנַתְי וָנֶבּווס :ותָמְדֲא-לָא בֵׁשְו
 ּךְלִמ רמְרַמתַיוי י : יהָוָעְמְידע ותו בֵׁשיְו רָבַעְו ףטָשְו *אּוב אָבּו

 17 * >60 | >6 | < 5 6 6 יִּתְדַעָמ, קז5 הֶדְעְרַמ גגו הָתְעְּבִמ | 10 | קזפ
 6 51155 69 yn) || 2r ] invers v 20. 21b; 11,1b.21a || (?ק זז, 4 ** 

oratio angeli in forma metr? cfג ָךֶלמַה קזס יִדָּמַה | * 1דמע | 1 יל | 2  
 11,1255. 2158; 12,155 | ל 29155 1תְקְוָחְבּו, 60 וקְזֶחְב(ִכ) > | < 1 ריעו, 0 רע

éravaoriderat || 9 6 ravri Baaiiei ‘EMhvwv, 0 00016 000161016 ₪60  
 5" וי ץֶרֶא | 3 255 לֹודָג | 4 * 231155 ודמעבו, קז[פ ומַצְעְבּו | ל 6 2
 5 ּובְרַחְכ אלו, 6 = 4 | 5 *1 בננה | * טפק , 6(* | 51 6 60 קֶזָחַי | %>0 [

kai f| ved, 5וערז 0 יב ָהָאיִבְמּו | 5 6 סמו, ©  hs prb lc OV 

 5 6 הָמּוהְמ | זס *1 6 א ּונְבּו, ס ויִנְבּו | ** 16 6 סא רני jee ה
 63 וב | dlc 0 הֶרָנְתִיְו ₪ ּורָגַתִיַ VarS K et 0 הָרָּנִתְְו | * ס וּוָעָמ
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 ןּתַנְו בר ןֹוָמָה דיִמַעָהְו ןוְצַה ב מע םֶחָלְנְו אָצָיְו בֶגָגַה
 = גזעי אָלְו תֹואבְר ליפַהְ ֹובָבְל םֹוָרָי ןומָהֶה אָׂשְָו :ְיְּב ןֹוִמָהָה
 יםיִתְעָה ץקלו ןושארההןמ בָר ןומָה דיִמַעָהְו ןופצה למ בֵָׁשְוי
 = םיִּבַר םֵּהְה םיִּתְעָבּוצ :בָר שּוכְרְּו לחג ליַחּב אוב אּובָי םיִנָש
 | :ּולשכְנְו ןֹוזֲח ריִמעַהְל ואָׂשַנְו ךמֲע יֵציֵרפ ויֵנְבּו בֶגּגַה למל ּודְמַעְי
 .תוָעְרְּו תוְרַצְבִמ ריִע דֵכָלְו הללו שי ב ְּךֶלֶמ אביו 5
 | ויל אָּבַה שעיוופ :דֹמֲעַל ַחָּכ ןיִאְו ויְרָחְבִמ םֵעְו ודמַעָי 'אָל בֶנָגה
 \םַשָיְוז ודי להלכְ ייָבְצַהץֶרֶאְּב דמעַיְו ויִנָּפְל דָמוע ןיִאָו ונוצְרְּכ
 ייִשָּגַה תַבּו יהָשעו ֹומְע יםיִרְׁשיִו ּוָתּוכְלַמלְּכ ףקְתְּב אֹובָל ויָנָּפ
 םיּוָאל ויִנּפּויבָשָיוי :הָיְהְת 'ולדאלו דמעַת אל ּהָתיִחְשַהְל ולְרּת
 :ול ביִׁשי ותָּפְרֶח ייִתְלּב 1 ּותָּפְרֶח ןיִצְק תיִבָשָהְ םיִּבַר דֵכָלְו
 דַמָעְופ :אַצַמְי אל לפָנְו לָשְְגְו וצְרַא ינועמל ויָנַּפ בֵׁשְיְוופ
 .םִיַּפַאְב אָלְו רָבָשָי םיִדָחַא םיָמָיְבּו .תּוכלמ \ רֶדָה שנ ריבעמ ָּּגּכְ"לַע
 דּוה וילָע ּונַתְנדאְלְ הָזבָנ ֹנַּכ-לע דַמָעְוז :הָמָחְלַמְב אָלְו
 .יףמשה תוערץו=: :תֹוקלקלֲחּב תוכלַמ קיִוחָהְו הלׁשְב אב תּוכְלַמ
 .ויִלֶא תּורְּבִחְתֶהְִמּו3 :תיִרָּב דיגְנ יםגְו ּורְבָשְיְו יְנָּפְלַ ּופְטָשי
 .הָניִדְמ יּגַמְׁשַמְבּ הלב :יוג"טעֶמַּב םֶצָעְ הָלְֲו הַמְרִמ השי
 .שּוָכְרּ טלׁשו הב ויתְבַא תובָאְו ֹויָתֹבַא שעל רֶׁשֲא הָׂשֲעְו אֹובְי
 .רַעְיְו5 :תעדדעו ויַתְבְשַחַמ בָשחָי םיִרָצְבַמ לַעְו רוְזְב םֵהְל
 | הַמְתְלַמל ; הָרָּנִתִי בֶנּנַה למ לוד לחבב בֶנָּגַה ךלמ"לע ובלו וחפ
 .:תובָשַחַמ ויל ּובָשָחָידיִּכ דמעי אלְו דֶאְמְדַע םּוצַעְ לודָג"לְיַחְּ
 . :םיִּבר םיללח ולָפנְו ףוטשי ו וליָחְ והּורְבְשי וגַּבִתַפ ילְכֲאיֿפ

 אלו ּורּבדי בָזָּכ דַחֶא ןֵתָלׁש לַעְו ערמל םֶבבְל םיִכְלַמַה םָהיִנׁשּ
 "לע ּובְבלּו לוד שוכר ּוצְרַא בָשָיְו :דעומל ץק דועדיִּכ חֶלֶצִת
 FANS .בננב אָבּו בּושי רעומל=נ :דצראל בֵׁשְו הָשָעְו שרק תיִרָּב

 הָאכנְו םיִּתּכ םיצ וב אבו :הָנּורחֶאָכְ הָנשאָרְכ היָהְ-אלְו
rr = frt add | rz2 K Di Q Dֶוְר | 13° frtadd || Plc mlt MSS דב | 

14 VarS JNJ || 15 3 0 666 66אטפ || * <60 || >" prps ןיִא חַרְבְי ומעו 
vel 6( ְןיִא ורחב םעו | 16 * 6 סמ, 0 100 00062 | ל 0 הָלְכ | 71 

 םֵׂשיְו  | 18 * Qםיִרָשיִמ || * 1 6080 הָשַעַי | * 6 שונָא || % 4 4% 6 6 ול
 | םִיַתעְבְׁש  6 év 6pkw: prpsל |  K et Q 2W) aut K et Q Dyץג

  | 4 tsp in fin v 23 || 26 Varףֹטׁשִה | 5 ] םָּג רָבָשִיְ וינפלמ 1 * 22
 וגָּב"תפ. |
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 :ׁשְדק תיִרְּב יִבְזֹעדלַע בו בָׁשְו הֵׂשְעְו ׁשֶדֹוק"תיִרְּב"לע םעֶזְו בשְו
 ּונְתָנְו דיַמָּתַה ּוריֵסַהְו יזּועַּמַה שָּבְקִמַה ּולְלַחְו ודמעי ּונָמִמ םיערתז

 ויָהלֶ יעדי 4 תוקלחב ףינְְ תירְב יעיִׁשְרמו= :יםַמְׂשְמ ץיָקְׁשַה
 הָבָהְלְבּו בֶרֲחְּב ּולְׁשְכָנְו םיִּבַרָל ּוניִבָי םָע יִליִּכְשַמּו :ּושָעְו ּוקזחי
 םֶהיִלְ וולו טַעְמ רזע ּוְרזעְי םֶלָשּבָהְבּוי :'םיִמָי הָּזְבְבּו יִבָשְּב
 רָרְבִלּ םֶהְּב ור לְׁשְכַי .םיִליִכְׂשמַה ןְמו5 :תוקלקלחב םיִּבַר

 מַה וֹנצְרכ הָשֲעְפ  :רעומל רשיֵּכ ץֶמ תע-רע ןֵּבללְו
 ַחיִלְצָהְו תֹוֲאָלפַנ רֵּבַרְי םיִלֲא לֶא לֵעְו לֵאלָּכ"לע לֶדנְתִיְו םַמֹּורְתיְו
 ןיֿי אל ויִתֹבֲא יֵהלֲאלַעְז :הָתָשַעַג הָצְרַחְג יִּכ םעז הָלְּבְדדע
 ב לכ-לע יּכ ןיִבָי אֶל יֵּתֹולֲא"לַּכ- לַעְו יםיִשנ תּדִמֲח" :לַעְו
 דּבַכִי ויָתבֲא ּוהָעְדידאל רֶׁשֲא הלא דֵּבַכי וָּנָּכלַע םיִּנעָמ ו האלו
 ₪- יְְבִמ הָשָעְופ :תודְמָחְבּו הָרְקִי ןָבָאְבּ ףֶסְכְבּ בֶהָזְּב
 קְלַחַי הָמָדֲאַו םיִּברָּב םֶליִשְמַהְו דוְבָכ הָּבְרִי 'ריֶּכַה רשַא רֶכנ הלא
 ויָלֲע רֵעְתְשְִו בֶנּנַה למ י ֹומְע חֵּננְתִי ץק תעְבּוצי :ריִחְמַּב
 תמש תֹוצָראב אָבּו תֹוְּבַר תיִיְנֲאָבּו םיִשְרֶפְבּו בֶכְרְב ןֹוֿפְצַה ְּךֵלַמ
 םֹוָדָא ודָיִמ וטלמי .הָלֲאְו לׁשְכי יתֹוְַרְו יֵבְּצַה ץֶרָאְּב אָבּוי* :רֶבָעְו
 םִיֹרצִמ ץֶרֲאְו תֹוִצָרַאַּב ודי .חלָשָיו < :ןומע יִנְּב תישאר בָאּומּ
 תֹוָדְמֲח לֶכְבּו ףָסֶּכַהְו בָהָזה יִנַמְכְמְּב לשמו :הָמיִלָפְל הָיַהְת אל

 ןֹופָצַמּו חַרְזַּמִמ והלהבי תועְמָשּ+ :ויָדָעַצַמְּב םיִשְכְו םיבלו םִיָרְצִמ
 ונְדָפִא יִלָהֶא עַטִיו5 :םיִּבִ :םיִלחַהְלּו דיִמָשַהְ הל אָמֲחְּב אָצְיְו
 :1ל ךזוע ןיאְו וצקירע אָבּו שָקייִבָ ירֶהָל 'םיִמָי ןיב

 לוּדָנַה רֶׂשַה לֵאָכיִמ דַמָעַי איִהַה תעֶבּוי 2
 הָּרְצ תע הָתְיָהְו ךַמֲע יגְּב"לַע דמעה
 איִהַה תַעָה דע יג תֹויְהָמ ּהָתְיה נדאל רֶשא
 :רֵפַּפַּב בּותָּכ אָצְמנַה-לכ ךמַ טלי ג איֵהַה תעֶבּו

 ּוציָקָי רַפְע"תַמְדַא ןְׁשיִמ םיִברו
 :םָלֹוע ןֹוְרדְל תֹופְרְחַל הָכאְו םָּוע ייַחְל הָלֵא

3r * VarS jוpִהַמ | » prb 1 DWT cf r2,11 | 33 pl MSS Edd + D3 | 
35 1 ft ןֵּבַללּו | 37 = 6 2 m0uiq yuvaixés, SW) id | °° >6 || 3g * Dy] 
 | א ריִּכְה, 0 ריִּכַי  טגזפ א ₪ ס ריִּכַי | 4צ * 1 תּוּבְרְו | * ₪ 1 6 8 תיִרָאָשּו 5
 6080 2א ולהא | 5 3 םּיַה | < 0% רה לע | כ 1215 * 45 | 0< 44
2 frt gl. 
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 עיקרה רַהְְּכ ּורָהְזִי םיִליִּכָשַמַהְו
 :דַעָו םֶלועְל םיִבָכוְּכַּכ .םיִּבְרֶה יקיִּדִצַמ

 = ְּמְמְשְי ץַק תע-רע רַפָפַה םֶתֲחְו םיָרבְּרַה םֶתֶס לאינָד הָּתאְו
 :'תַעָּדַה הָּבְרַתְיי םיִּבַר

 | הָּבַה דָחֶא םיִָמֹע םיִרֲחֹא םִיָנְׁש הֵּנִהְו לאּיַנָד יִנֲא יִתיִאְרְו
 = םיִּדַּבַה שובל שיִאל רמי :רָאְיַה תפְשְל הָּנַה דָחֶאְו ראֵיַה תַפׂשְל
 -תֶא עטא :תֹואְלְּפַה ץֶק יֵתַמ-דֲע ראְיַה יִמיִמְל לַעָמִמ רֶׁשֲא
 ולאמׂשו וָניֵמְי םֶריַו לארה יִמימְל לעַמִמ רֶׁשֲא םיִּדַּבַה שּוָבְלושיִאָה
 תילָכְכּ יִצֶחְו םיִדעומ דָעּומְל ל יִּכ םֶלִעָה יִחָּב עַבָשיַו םִיִמָשַהְד ילֶא
 ןיִבָא אָלְו יִּתַעַמָש יִנֲאו :הלֶא"לכ הָניִלְבִ שֶדְקדםעהידי ץפנ
 םיִמָתְסדיִּ לאי דל רָמאופ :הָלֲא תיִרֲחַא הַמ יִנדַא הֶרֶמָאְו

 םיִבַר ֹופָרצְְ נּבַלְת ּורָרָּבִתייי :ץק תעירע םיְִבְּדַה םיָמְתֲחַו
 תעַמּוייי :ּוניִבָי םיִלינְשַּמַהְו םיִעְׁשְד"לְּכ ּוניִבָי אָלְו םיִעָשְר ּועיִשְרהְו
 | ּםיִעָשַתְו םִיְתאָמ ףֶלֶא םיִמָי םמש ץקׁש יתָתָלְו דיִמָּתַה רקּוה
 = :הָׁמֲחַו םישלש תּוֶאְמ שֶלָש ףָלָא םיִמָיְל עיִניְו הָּכַחְמִה יִרָשַאיי
 :ןיִמְנַה ץַקכ 'ָּנְל דָמעְתְויֵחָגְהָו קי ךג הָּתְַוי

 רַמֹאָו | 7 <*1 6 ץַפֹנ דִי תֹלְכַכְו|  cf 6 | 6 6קצקפ תֹעָרָה הָניִּבְרִתְ =* 4
v Irs add || ° 1 ft c 0 Jnl}? | 13 °° 60 (kai) dvaratov; 60 + לדו 

  (eiow) fuépat (kai Wpat) eig AvarAhpwowv cuvrekeiag || > 6 éri Thvץ6ק =
 . 0ץ8650  |
| 

| 
| 

| 
| 
| 
| 



 654. אפתפאוזג. .הימחנ ארזע
 יִפָמ הָנהְידרַבְּב תולְכְל סרֶפ ְךֶלֶמ שֶרוכָל תַחַא תנָשְבּוי 1

 -לֶכְּ לוק-רָבעינ םנְּפ"ְדלַמ ׁשֶרְּכ חּורדתֶא הָיהְי ריִעַה הָיְמְרִ
 תֹוכְלְמַמ לכ. סר Fh ׁשְרָּכ רַמָא הכי :רמאל בָתְכַמְּב"םנְו ותוכל

..7 -.. 

 אּוה רָשַא PRA רֶאְשנַהְ לכו :םלשוריב רֶׁשֲא םילֲאה
 -םָע הָמָהְבִבּו שּוְכְרבּו בָהְזְּו ףֶסְכְּב ומקִמ יִשְנַא והּואשני םַש-רג
 תבָאָה ישאְר ומּוקינ5 :םִלׁשוריִּב רֶׁשֲא םיִהלֲאָה תיִבִל הָבָדָנַה
 וחּור-תֶא םיִהֹלֲאָ ריִעָה לכְל .םִיולַהְ םיִנֲהכַהְו ןמְיְנִבּו הדּוהיִל
 ּקּזַח םֶהיִתֹביִבְס"לָכוֿ +:םֶלָשּויּב רֶׁשֲא הָוהְי תיֵּב"תֶא תֹוֹנבַל תולעל
 -לע ידבל תֹונְנמַבּו הַמָהְּבַבּו שּוכְרַב בֶהַּּב יִתָסָב"יִלְכִּבי ם םֶהיֵדיִב
 רֶׁשֲא הָנהְיְתיִב יֵלְכיתֶא איצֹוה ׁשֶרֹוב למה ס :בּדנְתַה" ל
 ׁשֶרוּב םָאיצנפ :ויִהלֲא תיִבָּב םֶנְּתִיַו םִלָׁשוָריִמ רצְנְדכּובְנ איַצֹוה
 :הָדּוהיִל איָשָּנַה :nN םֵרּפְסִיו רָּבזּנַה תָדְרְתַמ ךילע םרפ ףלמ

 ףלָא סליל םיִשלֶש בָהְז לט םֶרָּפְסִמ הָּלֲאְופ ס
 םינשמ ּףַסֶכ יִרוָפְּכ םיִשלָש בֶהָז יִרופְּכ< :םיִרָשָעְ הַעָשִּת םיִפְלַחִמ

In libro Esra ubigue 6 = ₪087 0, 67 = versio Luciana huius libri; 

68 = Egdp 8, G8 = vers Luchl || Cp r, r 2Ch 36,22 6° 2,1 67 2,ז יִפָּב | 

3° 61% 2,5 6! 2,3 + 6c rpoouueirat rod ropeuefjvai || » 2Ch 3623 ,הוהי 

GBA 2,5 Gr 2,3 torw, 6BAR 1,3 GLB 1,3 kai Eorar | 6°°1c 65% 2,8 6 

 | = קפ )zבֹרָל תֹובְדּנַבּו  (trsp acct) || °® 1 prb c 6” 28 626תֶסָּכַּב לַּכַּב

7 1frt vp (65 2,9 perirayev, 6°6 2,7 perveykev) | 3 milt MSS רַצַּבְשָשְל 

(id postea); 6° 2,11 001000660 65* 2008 ... 6%8 108 20000 ום... ‘al 

codd forma nom graec variatur; cfad ICh 318 | זס crrp, 1 frt (cf 8 2,12( 

  sed numeri (v gs) in 6 et 6% varii sunt, item summae (v 11) in 4םִיּפְלַא;

(2499 seu 4499 pro 5400) et 6 (5469), in 6% summa deest. 



 1186 ארזע 2,20—1,11

 417 ף :ףָל % םָּכִלְו בָהול םיִלָפלֶּבי :תל םיִרֵחַא םילָּכ הָרְׂשֲעו תֹואַמ עּבְרַא

 םילעה הָגיְִמַה יב \הָלֶאְו וש :םלשוריל לָבָּבַמ הָלגַה
 ובו לבבל לבבל ירוצְנדַכּוְבְנ הָלְגֶה רָשא הָלּוגַה יִבָשִמ
 הָיְמְחִג עּושי לָבָּבְרֶז"םִע ּואָּבירָשא :וריעל שיִא 'הָדּוהיִו סלול
 יהנעב יםּוחְר יְִַּב 'רָּפְסִמ ןׁשלְּב יִכְדְרִמ יהולער *הירש

 םיִעְבָש האמ פלא עפ יגְּבי ם :לֶָרְׂשִי םע שנא רפְסמ
 יִגִּפ ם :םִנְׁשּו םִעָבַׁש תֹואמ ׁשֶלָׁש הָיְמפְׁש יגְּו ם םיִנָשּ
 ינְגִל בָאֹומ תַתַפ"יִנְּבי ס :םיִעְבְׁשְו הָׁשִמֲח תֹואמ עֶבְׁש חַרָא
 םֶליִע יִנְּבִ ם :ירָׂשֲע םיִנָשּו תֹוֵאַמ הָנֹמָׁש םִיַפְלַאי יבָאֹו עושי
 םיעְּברַאְו תֹואַמ עֶׁשתי אּוּתַז יָנְּב :הָעְּבְרַאְו םיִׁשַמֲח םִיַתאָמ ףָלֶא
 יינָב ינְּבִס ם :םיִׁשָשְו תֹואמ עבש יב יב ס  :יהָׁשִמֲחו
 םיִרָשַע תואַמ ששי יִבַב יִנְּבצ ם :"םינשו םיִעָּבְרִא תואְמ שָש"
 ס :יםיְנָשּו םיִרָשע םִיַתאָמ ףָלֶא  דֶּגָדַע יִנָּב< ם : יהשלֶשּו
 םִיַפְלַאי יָנְנִב ִנְּבצ סם :יהְׁשְׁשְו םיִׁשַׁש תֹואַמ ששי םֶקיִנְדַא יִנָבּ
 :יהָעָּבְַאְו םישמח תואַמ עֶּבְראז ןיִלְע יִנָּב5  ם  :'הַששְו םיִשָמָח

 שלש" יצב יִנָּבַז ם :הְנמְׁו םיִעְׁשּת הָּיקְַחיִל רַמָאיִנְבי ם
 ס :רֶשע םיִנֶשּו הָאַמ הָרֹי יבא ס :יהָשלשּו םיִרָשָע תואָמ
 םיִעָשִּת רַּבִג ינְבִ> ם :יהָשלֶשּו םיִרְׂשֲע םִיַתאָמי םֵׁשֲח ינָבפ

 זז 16 6 213 60 זז 6" ז,זז םיִלָּכַה | 6 2 = א6ג 7 = א), 6--738 6 6
 57-45 6/0 | 1 * א רּוצָנְדַכּובְנ 0 א 6 רַצָנ-- | * א 6 הדוהילו | *16 א 7

‘Pnoaiov 6F Aepiou) et ins c7 הימעב (6 5,8  IcNהירזע (6ל 5,8 20ק010ט) || ל  
 א 7 6% 58 יִנָמַחנ | 5 א  תֶרֶּפְסַמ 6 6 5,8; 566 6 = 4 | % א 7 61 5,8 םּוחְנ
 GF ‘Poeiuou cf 6° || © GBA 5 8 (6[ 6) + דשצ חקסמץסטןגשעשע 0טדשא || 5 "א
 זס 65 ף,זס: 662 65* 756 | 6 516 א זז 6% ף,זז בָאויְו ; 6-= 8 | לל א 1:

 2818 5 יו 2802; :sed 6%! = || 8 °° N13 845 | זס * א 15 יִונְּב
N16: 626 65 5,13: 633;5,12 = 41 | ל-ל ןצ 65% 648; 566 6" = 41 || דד °°  

 560 691 = 48 | 12 "5 א 17: 2322 65 5,13: 1322 6% 3622 67 2272 || 13 74
 667 65 5,14: 37 6% 647 65 = 41 | 14 7% א 19: 2067 65 5,14 2606 6%7 2066 |

I5 °° N20: 655 67 5,14: 654 6A = MM | v 16 GF“ 5,15 uioi Atnp EZekiov, 
vioi KetAav kai AZnrag 67 uioi Atapou 432, v 16 vioi Avveig Ior vioi Apo; 

 560 65 = 4 || זז = א 23: 7 א 324 6995 516 = 4 | 18 א 24 ףיִרָח: 6*
 5,16 /גססו(קססטק6ו0 112, 65 //006ו0000610 םטתג6ע 06656, 6" = 48 || 10 = 1

 ,N = 328, 6 deest 1 5,16 = 41 | 20 א 25 67 5,16 ]ִעְבָּג 6 סזג 65* 5,17 +
vioi Bairnpoug 3005. 
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 יֵׁשְנַאי ם :הָָעלְׁשּו םיִרְׂשֲע האמ יםָחְל"תיב יִגְּב*י ם :הָׁשַמֲחַו
 םיִרָשָע הֶאַמֹי תֹותָנע "יִשְנַאּה ם +1 הָששו םיִשְמְחְ" "הָפְטְנ

 תָיְרקייֵגְפ פ :םִיָנְׁשּו םיִעְּבְרַא' יתִוַמְע גיי ם :'הנמׁשּו
 ייֵנְּבִֿפ ם :'הָׁשלְׁשּו םיִעֵּבְרַאְו תֹואַמ עֶבְׁש תֹורֲאְבּו הָריִפְּכ יי
 הֶאַמ סָמָכִמ יִשְנַאּ ם :ידֲחֲאְו םיִרָשָע תּואָמ ששי עַבָנְ הָמְרָה

 םיִרָשָע םִיַתאָמ יעָהְו לַא-תיב ישְנַא ם :םִנש םיִרְׂשֲע
 הָאמ ישיּבגמ יב :םִגשּו םישמח רָבָנ יב ם  :'הָׁשלש
 םיִשָמַח םִיָתאָמ ָלֲא רֵחֲא םֶליֵע יֵגְּיי ם :הָשָשְו םיִשְמִח
 דלייִנְּבצ ם :םיִרְׂשֲעְו תֹוִאַמ שֶלָש םֹרָח ני ם :'הָעָּבְרַאְו
 שלש וחַרָי יִנָּב* סם :יהֵׁשִמֲחַ םיִרָשְע תֹוִאַמ עְבָשי נואו דיִדָח
 שש םיִפְלַא תֶׁשְלְׁשי הָאְנְס יִנְּפ ם :יהָׁשִמֲחו םיִעְבְרַא תֹואַמ
 סמ  :םיִשלׁשּו תֹואַמ

 :'הָשלֶשּו םיִעָבְש תוֶאִמ שת יעשו תיִבָל העד יב םיִנָהְכַה
 ףְלֲא רּוחשפ יב ם :םִיָנְׁשּו םיִשָמְח ףָלָא" רַמַא יִנֶּבי ם

 פ ירָשָע הָעְבַשְו ףָלֶא" םרֶח יְּב5ִ ם :הָעְבְׁשְו םִעְּבְרַא םּוָתאָמ
 ם :הָעְּבְראְו יִעְבַש 'הָיודוה יִגְבְל' ילאיִמְדקְו עּוָשְוהיִנְּב םָיְוְלַהי
 יהָנמׁשּו םיִרְׂשֲע הָאמי ףָסֶא ְִּב םיִררְׁשְמַה
 יִנְּב בּוקַעדיִנַּב ןַמְלַטיִנַּב רַטָאדיִנּב םַלְשיַנּב יםילעְׁשַה נבי

 :"הָעְׁשְתְו םיִׁשלְׁש הֵאַמי לפה יבש יִנְּב אָטיִטַח

 סְקייִגְב< :תושְּבט יִגְּב אָפּוׂשֲח"יִנְב אָהיִצינְּב םיִניִתָנַה
Nerw-הָפֹטְנּו םָחָלִתיֵב יׁשְנַא 188 | ל 6% 5,18 טסו  =* N26:21. 22 =  

 סו 116 | 5 65* 5.18: 55 | 23 5 67 518 טו( || לל 65% 158 | 24 << א 8
 65* 5,18 'עדתיִב יִשְנַא || ל-5 65 סת, 6* = 21, 67 142 || 25 * א 20 65* 5,19

oi Xabiagar kai Appidtotיִשְנַא 65ט+ | ל 16 ג: א6 םיִרעִי | < 65% 5,20+  
 422 || 26 * א 3:0 65% 5,20 JN 6X vioi | ° 6! 623 || 28 * 0+ לֶאְתיִב |
 ל 654 s,zr om | =° N 32: 123 67 5,20: 223 65% 52 | 20 ** א 3 ובנ שנא

6A om, 6F s2r = 4 | 3o Nom G*= AM; = 6F 521 Nape 6Aרַחַא,  
vioi wes | 3r °° 6% om | 32 ™ id | 33 = N37: ™ 721 6° 5,22: 750, 

 65% = 41 | 34 = א 36: ** 65 522: 2445, א 6%-= 4 | 35 "* א 3930,
EavaBerg ®6% 5,23: 3301, 6* 3330, 6"= 41 | 36 * 65* 524 +- 66 1006 ט1006  

 Avageg 69 | ל-5 6% 872 *סלכ א בפ 67 524 = 41 | בד 7* 65 524: 2
 645 א (ס = 4 | 30 7* 65 5,25: 217 5*6 א 42 = 41 | 40 * זס 1 6 א 3

Kodorlov 6* kai Kadpuuilov 6 (v. Ingou)לֵאיִמדקל, 65 5,26 (ט. [ףשסט6ו6ש)  
)K( אal Bdavvov kai Eoudiov: prps0 ה | => א הָוְדֹוהְל נבל 6%  

N44 6% 527: 148, 695 = 48 |הל יּונְבְל; 6. = 4 | 41 ' veיִנָבְל 'קל  
 42 5% 1 6 א 5 GBA 5.28 םיִרעשַה, 6" = 41 || ל >א || =< א: 8



 1188 ארזע 69—2,45

 "ינְּבי45 :יבּוקע יֵגְּבי הָבְנֲח"יִגְב הָגָבל"יגְּב5 :ןֹודְפ יגְּב אָהְעיִסיִנְּב
 "יב הָיֲאָר יֵנְּב רַחְָ"ינְּב לתנ"ינְּבז :ןְנח וגְּב 'יַלְמַׁשיִנְּב יבְגִח
 דיגְב' ל :יפב יִגְּב חְסָפְדיִגְב אָזְעְיִנְּבּפ :םֶזנ יִגּכ אָדוקְנְיִגָּב ןיצְר
 יִנְּב אָפּוקַחְיִנְּב קּובְקְבַדיִנְּבִיי :"םיִסיפְנ יִנְּב םיִנּועְמדיִנְב *הָנְסַא
 יִנְּב סוקְרבדיִנְּב< :אָשְרח יגָּב אָדיִחְמיִגְּב תּוְצַביִנְּב< :רּוחְרח
 :אָפיִפַח יִגָּב ַחיִצְנ יִגָּבי :חַמָתִיִנַּב אָרְסיִס

 -ינֶב56ִ :'אָדּורְפ יִנְּב "תֶרַפפַהדיִנְּב יטסדיִנְּב המלֶש יִדָבע יִנָּב5
 תֶרָכּ יִנְּב ליטֲחיִנְ היִטפָש יִנְּבל ל יִנְּב ןּוקְרד"יִנְב הָלעי
 תֹואַמ שלש הָמלְׁש יֵדְבֲע יֵנְבּו םיניְתָנִה"לכפ :ייִמָא יֵנְּב יִיָבצַה
 בּוְרְּכ אַׁשְרַח לת למ לתמ םיִלעָה הלאו ס  :םָיְנָּו םיִעָשַּת

 :םה לֶאְרָּיִמ םָא עוו םָתֹובא"תיּב דינה וכי אְָו 'רָמא א
 פ  םִיָנָשּו םיִׁשְמֲח תֹואַמ שש אָדֹוקְנ ינְּב הּיְבֹוֲמיִגְב הָיָלְד"יַנְבס

 חקָל רשא ולרב יִנָּב ץוקח יִנָּב 'היבח יִנָּב םיִנָהְּכַה נב
 םֶבתְכ ְׁשְכִּב הלא :םָמְׁש-לֲ אָרָקיו יתָׁשֲא ְָעְלְגַה יֵלוְרְּב תב
 אָתְׁשְרִּתַה רַמאיו :הָנְהַּכַהומ Sn ּואַצמְנ אלו םיִׂשֲתיִתּמַה
 :םיִמְתְלּ םיִרּואל ןָהֹּכ דע דע יםיִשָדָפַה שָרְלִמ ּולְכאודאל רֶׁשֲ םּהָל
 הבל :םיִׁשָׁש תֹואַמ- שלש םִיַפְלַא אֹוּבְר עבְרא דָחֶמּ להקה לב
 םישלש תואמ שלש םיִפְלא תַעְבש הלא םָהיֵתְהְמַאְו םֶהיִדְבַע
 תואָמ עָבש םָהיִסּוס 6 :"םיִתאַמ "תרשמו םיִרְרְׂשְמ' םֵהָלְו העְבְׁשְ
 עּבְרַא םֶהיֵלֵמג 57 :הֶּׁשִמֲחַו םיעָּבְרַא םִיַתאָמ םֶהיֵדְרּפ השש םישלש
 פ :םיִרְׂשֲעְו תֹואַמ עבָׁש םיִפלֲ תֶׁשׁש םילמח הָשִמחְ םישלש תֹואַמ
 ּובְּדנְתְ םֶלָשּוריִּ רֶׁשֲא הָנהְי תיל םָאֹובְּב תובָאָה יִשאְרְמּו
 הָכאָלַמַה רצואל ג ונתנ םֶחְכְּבִפ גווכְמדלע ודיִמעֶהְל םיִמְלֲאָה תיבל
 תַנְתְכְו םיִפלֲא תְׁשַמֲח םיִנְמ ףָחָכְו ףֶלֶאָו תואּבְרישׁש םיִנֹומָּכְרַּד בָתְ

44 N 47 NYO 6” 5,29 Zova “ Zouga ” lwdia || 45 ™ >N 48 (6°AL 
5,30 v. Akoud[B]) | 46 == GBAL 530 >N | 1c ONG 5,30 ‘YW 68 2,46 
Fapaav || §o += M6BAL 5,31 >N ||» K 684 5,31 Dנָפֵיסִי, 0 א 52 67 םיִסּופְנ | 
52 pl 155 אָריִחִמ | 55 * א 57 תֶרָפפ 65% 533 = 4 | ל א 57 67* 3 

  61ל 1 6 א 59 (6ל 5,34 ןומָא | 59 5 א |  | 57 * GBA 5,34 nom 8 >Aאדירפ
 | ןודא | ל 16 א 61 6 רמאו | 6ז < א 63 65% 5,38 ןַמּו | ל 8 'ַח | < 560 הָשֶאְל

  65םיֶשְדָקַהוִמ | ל 16 א  sed cf ibid || 63 °° prps c 6 5,40א 64 אָצְמְנ 62
  6 N 67 6“ 5,qrןַהֹּכַה | c * 65סמg הָלֲא 6 תעבש | ל-5 :ם666 || 5 1ם5

 .חֲמֹרֵיה | 67 ‘parallelism cs 1 frt Dהָשְמַחְו םיִעְּברַאְו
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 םיִרָרְׂשְמַהְו יםָעָה"ןמּוי םִיִוְלַהְ םיִנָהְּכה ּבָשַיַ ס :הֶאמ םיִנֲהְ
 ס = יםָהירֲעְּב לֶאָרְׂשִילְכְו' םֶהירֲעְּב םיִניִתָּנַהְו םיִרעֹוְׁשַהו

 םעָהיּרְְסָאַַו *  יםיִרָעָּב לאָרְׂשִייִגְבּויעיִבְׁשַה ׁשֶדָחַה עַגיוי3ַ
 םיִנָהְּכַה ויָחָאְו קי עּושי Rr :םֶלָשּורִילֶא דַחֶא ׁשיִאַּ

 הבזִמַה ניִכו :מיהלאהדשיא הָשמ תַרותּב בות תולע לול
 תולע ויִלָע לע :תוצראה ימעמ םהילע להַמיִאְּב יִּב יוָתְנוְכְמְדלַע
 יתלעו בּוְתְכּכ תּכְּסַה גֵחתֶא ּשֲעְוּ :בֶרַעְלְ רכבל תולע הוהיל
 תלע ןּכְדיִרְחאְו5 למ םוירַבּדי י'טּפְׁשִמַּכ ירַּפֲסִמְּב םיּב םָי
 הָבָדְנ בֵּדַנְתִמ לָכְלּו םיִׁשְּרְקִמַה הָוהְי ידעומ"לכְלו םיִשְדַחְלְו ליִמָּת
 הוה תולע תולעהְל לחה יֵעיִבְׁשַה שרחל דָחֶא םומפ :הוהיל

 לכֲאַמּו םיִׁשָרֲחַלְו םיִבָצְחל ףסָכדּונָתַיַוז דסי אל הָוהְ לָכיִה
 םִידלָא ןּונְבלַהדןמ םיִזְרַא יֵצֲע איִבָהְל םירצלו םיִנדָל ןָמָשְו הָּתַשַמּו
 םָאובְל תיִנָשַה הָנָשַבּו :םהיִלְ םִרּפיְּדִלִמ שֶרִּכ ןויִשְרַּכ אופי
 אב לָבְּבְ ולַחַה יִנָשַה שֶרֶחְּב םלׁשּוריִל םיִהלֲאָ תיְּב"לא
 יֵבְׁשַהַמ םיִאְבַה"לָכְו םיְוְלַהְו םיִנֲהְכַהוטָהיַחַ רֶאְשּו קֶדָצּויְְְּב עושי
 -לע ַחָצנל הלעַמְו הָנָׁש םיִרָשָע מ םיולַה"תֶא ּודיִמעיו םִלׁשורי
 -יִנְּב ויִנָבּו לַאיִמְדק ויָחָאְו ויָנְּב עושי דָמַעַיַוַפ :הָוהְיתִיִּב תֶכאָלְמ

 רַב םיִהלֲאָה תיֵבְּבהָבאְָמַה 'השע"לע חָצנָל דָא יהוה
 הָוהְי לֵכיַהתֶא םיִנְּבַה יוָרָסִיְוס :יםִיִוְלַה םֶהיֵחַאַו םֶהיֵנְּב
 םִיְלצְמּב ל ףְסֶאינְּב םִיולַהְו תֹוְצְצֲחַּב םיׁשָבְלַמ םיִנֲהְּכַה 'ּודיַמֲעיו
 תֶלוהְבּו לָלַהְּב ּונֲעיַוז :לֶאְרשי"ךלמ דיִוְּד יודע 'הֶוהְיְדתֶא ללהל
 הָעּורְת ּועיִרַה םֶעֲה"לְכו לֵארְׂשִ"לַע ּדסַח םלֹועְליִּכ בוט יִּכ הוהיל

 פולהְ יִנָהְּכַהִמ םיִפרְויי :הָנהְו"תיּב דסוה לַע הֶוהִל להב הָודְ
 הֶז 'ודְסְְּב ןושארה תיּבַהתֶא ּואָר רֶָשָא יםיִנקּזַה תּובָּטָה יִשאְרְו
 םיִרָהְל הָחְמִׂשְב הָעּורְתְּב םיִבַרְו לִדָנ לוָקְּב םיִכּב םֶהיְֵעְּב תיַּבַה

7o °° fit trsp ante Dm‘רya || °° frtadd | Cp3,r*lc N73 Vis 
 בתו | 2 -* 6MSS nqא 8,1 + דלָּכ  16 MSS interv | 5םֶהירעב || ל 18155

 | שיא השמ || 3 * 0 ויָתנוכְמ , א ותָנ-- | * +1 'א אָּב | 5 15? 6 6* 49 ּוקְּנַחְתִיַ
 | .תולעו | ל 65% סזמ || 5 תו!ז 5 טפשמכ  | 4 * 8MSS Vrsולעיו 0 6

66 prb add || g * 1 TIN cf 2,40 | ° 1c mlt MSS ‘Wy || => fit add | ro °1? 
  4הוהיל גטז הוהיזלא;  | * 1 6 I13MSS Vrs Tp | © nonn MSSודסייו
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II9O ארזע 3,13—4,15 

 םַעָ יִכְּב לֹוקְל הָחְמִׂשַה תֶעּורְּת לֹוָק םיִריִכַמ םָעָהי ןיִאְוי :לוק
 פ | :קֹוחְרמְלירֲע עַמְׁשִנ לוָקַהְו הָכֹודְג הָעּורְּת םיִעיִרְמ םֶעְה יִּ

 הָוהיִל לָכיֵה םיִנֹוּב הָלּוּגַה יֶגְביִּכ ןָמְיְנַבּו הָדּוהְי יֵרָצ ּועָמְׁשיוי 4
 מָה ּוְרְמאיו תֹובָאָה יִשאָרְלֶאְ לָבָּבְרְזלֶא ושני + :לֶאְרָשִי יִהְלֶא
 יִמיִמ םיִחְבְז ּונֲחְנֲא אלו םֶכיַהְלאְל ׁשֹורְדִנ םכָכ יִּכ םֶכָמע הָנְבְג
 עּושיו לְָּבְִ םֶהְל רָמאיו :הָפ ונתא הלעמַה רּושֶא ףלמ ןדח רָסא
 וניהלאל תִיַּב תובל ּונָלָ םֶכְלְאל לֶאְרשיל תובָאָה ישאְר רָאְשּו
 שרו ףלמה ּונּוצ רָשַאּכ לֵאָרְִ יהא הוהיל הנְבָנ דַחָי ּונָחַנַא יִּ

 םָתֹוא םיִקלבְמּו הָדּוהְי-מע ידי םיִפַרמ ץֶרָאָה םע יֵהינ סֶרּפיְלִמ
 למ שֶרוָּכ יִמְולְּכ םֵתָצִע רַפָהְל םיִצֲעי םָהיֵלֲע םיָרְְופ :תֹוְנְבִל
 :ֶרְפ ְךֶלָמ שיִרָד תּוכֶלַמְדַעְו סר

 יבשי-לע הָנֶטָש ּובְתַּכ ותּוכְלַמ תַלְחְתְּב שורָוָשַחַא תּוכְלַמְבּו
 תַדְרְתִמ םֶלְְּב בֵתְּ יאָּתְִׁשֲחַּתְרַא ימיִבּוז ם  :םֶלְָשּוְרִיַו הָדּוהְי
 ושנה בָתְכּו סַרּפ דלמ אְּתְשִׁשִתַּתרַא-לע 'ותינְּכ רַאׁשו לֵאָבַמ
 יִשָמָשְו םעְטלַעְּב םּוְחְרה ם 'תיִמְרא םִגְרִתְמּו תיִמָרֲא בּוְתֶּכ
 :ַאָמְנַּכ אָּבְלמ אָתָשָשְתַתְרַא םֶלָשּורידלע אָדֲח ּאָרְנא ּובְתַּכ אָרְפְס
 אָנְניִד ןוָקְתָנְנְּב רֶאְשּו אַרְפְס יִשְמָשְו םַעט לע םּוחְר ןַײָא
 יאוָהְּד אָיְכְנְׁשּוׁש אָיְלְבְב ייוכרֲ איסְרפא אלפר אְכְתסְרפַאו

 מַה בָתֹוהְו ויקיו אר פנְסָא ֵלְגַה יָד אימֲא ראשו :אָָמְלֲ
 ןשרפ הָנְּיי ם :תָנֲעְכּו הָרֲהֹנירבֲע רָאְׁשּו ןָרְמְׁש יִּד הָירְקְּב
 שנא 'ִּיָהְבַע אָּבְלַמ אּתְִׁׂשְחַּתְרַא-לע יול וחְלָש יִּב אָּתְרּנֲא
 - יד איִדּוהְי יִּד אָּבְלַמְל אוהל עיד :תֶנעְכּו הָרֲהנ"ְרבֲע
 ןְּב יאָּתְׁשיאָבּו אָתְרַרַמ אָתִירְק םלָשּוְיִל ֹותֲא אני תל ןמ
 וה יד אָּכלַמְל אוהל ג עיד ןַעְּבי :וטיחי יאש יײללבשא ירּושו'

 נתנאל ֶּלהַו וֵלְב המ ןללְכּתְׁשי אירו בתת ד אָתרְק
 אָנְלְמ ָלכיֵה תלמיד לֹקלְכ כי :קנַהָּת םיִכלַמ םֶתְפִא
 אָנְעַֹוהְו אָנְתָלְׁש הָנְּד"לַע אָוְחְמְל אָנָכ ְּךיֶרֲא"אָל אָּכְלִמ תֶנְרעְו
 רַפְסְּב חַּכָשַהְתּו ְּךַתָהְבֲא יד אינְרְכָּד רֿפְסּב רקבַי יי :אָּבְלַמְל
 13 = קזקs לוקָמ םיריכמ | Cp 4,210 ולו | 365,68 60; ₪360 | 0
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6-7 ESRA 119: 

 ןְנְדְמּו ןיִכְלמ תֶכְזְנַהַמּו אָּרְרִמ אירק ךד אָתְירִק יִּד עַּדְנִתְו אּינָרְכְּ
 :תַבְרָָה ּךֶד אָתְיְרְק הָגִה-לע אמלע תַמּוידְןִמ ּהָּונְּב ןיבָע רודַתְשֶאְו
 הָיַַשְו אָנְבְתִּת לד אָתְירְק ןה יז אָּכְלַמְל הָנֶחַנַא ןיִעְדּוְהְמ 5
 אָמְנְתַפִי ם יְְּליִתיִא אָל אָרַהְנ רבע \ קלח הנד לבקל ןולְלְבַּתְׁשִי
 יִּד ןּוּהְתְוְנִּכ רָאָׁשּו אָרפַס יִשָמְשְ םַעְטְדלעְּב םּוָחְרְלע אָכְלִמ חלש
 ןּותחלש יּד אָנְוּתְשג 5 :תעכּו םלש הרהנ"רבע ראשו ןִיָרְמַַב ןיִבְתַי
 יִד ּוחַּכָשַהְו ּורָּקּו םעמ םיִׂש ינמּופ :יִמָדק יִרְק ׁשֵרפִמ אָניְלע
 רּוַּּתְשָאְו דָרָמּו הָאְׂשנִתִמ כלל אָמָלָע תַמּויִמ ְּךֶד אָתירְק
 רבע לֶכְּב ןימילשו .םלָשּורילע ל ֹוֲה ןיֿפיִקַּת ןיִכְלַמּו> :ּהָּבדדַבַעְתִמ
 אָלטַבְל םַעְט ּומיִׂש ןעֶּכז :ןֹוהְל בֶהְיְתִמ להו וֶלָב הָּרַמּו הָרֲהֹנ
 ןיִריֵהְזּו = :םָׂשּתִי אַמעַמ יִנִמ-ד אָנְּבַתַת אל ְּךָד אָתְיְרְקְו ךלא אַרב
 ס :ןיכלמ תֶקְנְַל אלבה אָגְׂשִי הָמָל הָנְ"לֲ דֵּבְעֲמְל לש ווָה

 -םֶָק יֶר אכל אָּתְשֶָחַתְרא יד אָנוְתְשנ ןֶנשְרּפ יד ןיָא
 אָידּוָהְ"לַע םֶלָשּוְיל ּליִהְבְב ּולֹוַא ןֹוָהְתננְכּו אָרְפס ישְמְשְו יִּוָחְ
 ס :לִיָחְו יעֶרדֲאְּב ומה ּולָטַבּו

 דע אָלְמַּב תֶוַהְו םֶלָשּויִּב יִּד אָקְלֶאְתִיְּב תַדיִבַע תַלְטְּב ןיִדאָּבִ<+
 ּפ :סֶרְפִ"ִלִמ שירד תּוָכְלַמְל" ןיִּתְרַפ תנש

 אְּיְדּוהְי-לע יאיאְּיְבְנ אדע"רב הָיְרכּו 'הָאיבְנ גַת יֵנְתָהְוי פ
 ּומָק ןידאַּבי סם :ןֹוָהיֵלֲע 4 הָלֶא םֶשָּב םֶלָשּוְריִבּו דּוְהיַב יה

 -ּהָּבי ם :ןֹוהְל ןיִדעֶסְמ א הייב וה טלשוריב יד
 ףןּוהָתָנְנְכּו יַנְּוְּב רתֶשּג הֶרַהנ-רבע תָחּפ יִנָּתִת ןוהיִלַע הָּתַא אָנַמז
 הנד יאָנְרְׁשֲאְו יאְָּבל ; הָנָד אָתְיַּב םַעַט םכֶל םֶשְִמ םהָל ןיִרֲמָא ןֵכְו
 -יִד איְרְבְ תֶהמְש ןּונָאדוַמ םלל אָנרֹמַא אֵמֵנְּכ ןיְדָא+ :הָלְלְבְׁשִל
 לטבדאָלְו איִדּוהְי יִבָשדלַע תֶוֲה םההְלֶא ןיעְופ :ןֵנְּב אָנְוְנִב הָנְד

 ס :הָנְד"לֲ אָנְוּתְׁשִנ ןּוביִתְי ןידָאְו ּךַהְי שוירדל אַמַעַטְדַע ומה

 ינוב רַתְש הָרָהנירְבְע תֶחַּפוינְּתַּת לש אָּתְרנַא ןְגְׁשְרפ*
 אָמנִתִּפי אָּכְלַמ ׁשניְרְּד-לַע הָרֲהנ רבב יִּת איְָסְרֹפֲא ּהָתָונּו
 16 6 2,20 60 3 הירושו | 23 * 60 + םעְט לעְּב | * טגז9 ערדאב | 24 8
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 1192 ארזע 6,5—5,8

 ועיֶדְיֿפ :אָּלְכ אָמָלְׁש אָּכְלַמ ׁשֶניְרָדל ּהּנְּב ביִתָּכ הָנְדָכְו יִהֹוָלע ּוחַלְׁש
 אּוָהְו אֵּבַר א אָהְלֲא תיִבָ אָּתְניִדְמ דּוָהיְ אָנלֿואי אכלמל אוהל
 אָנְרּפְסֶא ְּךֶד אָּתְדיִבעו אָילְתְכְּב םֶׁשְּתִמ עָאְו לג ןַבָא ֹּנְּבְתִמ
 אָנְרַמַא אָמַנְּ לא איבשל אָנְלֲאְׁש ןילַאפ םֶהָדיְּב חַלצַמו אָדְבעֶתְמ
 :הָלְלְכׁשְל הָנְד יאָנְרְׁשֲאְו יהינְבִמְל הָנְד אָתִיְּב םַעַמ םכל םֶשְוִמ םָהל
 רבני בֵּתְכִנ יד ףתּוערוהל םֶהְ אְנלֲאְׁש םֶהְתָהָמְׁש ףַאְויס
 מָה אָנְחְנַא רַמַמְל אָנּוביִתַה אָמָּנְתְּפ אָמָנְכּויי ם :יםהׁשאָרב יד
 תַמְדְקִמ הּנְב אָוַהיִד אָתְּב ןָינְבּ אָעְרַאְ אָיִמָש הָלֲא-יִד ל יִהֹודְבַע
 יִלִמ ןֵהָלי> :ּהללבַׁשְו יִהָנּב ב לַארׂשיל ךלמו ןָיגש ןיִנְׁש הָנְּד
 ַבָּביְלַמ רַצְנְדְּוְבְנ דָיְּב ומה בָהְי איִמָש ּהָלֲאָל אְנַתָהָבא ּוֵּגְרַה
 תַנְׁשְּב רב ס :לָבְבל יִלְגַה 'הָמַעְו ּהרְתְס ּהָנְד הָתִיַבּו יָאיִּדְסַּ

 הְָד אָהְֲאזתִיּב םַָמ םַ אָכְלַמ שַַּּכ ב כ אפל ׁשֶרכְל הָדֲ
 רַצָנְכּובְנ יַד אָּפְסַכְו הָבַהַד יִּד אָהְלֶאתיִבְדיד אנא ףַאְו + :אָנָבל
 קּפְנַה 'לָבְב יִה יאָלְכיַהְל ומה לביהְו םֶלָשּויִב יד אָלְכיִהְְוִמ קַפְגַה
 יב ּהָמָש רַצְבָשָשְל" ּוביהיו 'לָבָב יִה אָלְכיִהְדִמ אָפְלַמ שָרוָּכ ומה
 אָלְכיַהְּב ומה 'תחאדלזא אש אָינאַמ "הלאו הל-רמַאְ 5 ּהָמָש הָחפ
 רַצְּבְשַש ןיִדָאי5 ם ּיהָרְתַאלַע אָנְּבְתִי אָהְלֶא תיְבּו םֶלְשּויִ מ

 תיִבְּב רבתי בט , אבלס-לע זה כוש < . :םיל אֶל אָנְּבְתַמ
 םיִׂש אָּכְלַמ ׁשֶרָּכןְמ"יִד יִמיִא ןַה "לָבְבְּב יָד המת אבל אנ
 חלש הנדל אכלמ תּועְרּו םלָּוריִב * ד :אָהְלֲאתיֵּ אָגְבַמל םעַט
 איִרפְסִ" תיִבּב ורק םַעְט םָש אָבְלמ שירד ןידאַּבי 6 oD :אָניִלֲע

 אָתְריִבְּב ְמחְַּב חכּתְׁשְַי :לְבבְּב המת ןיִתֲחַהְמ יאימג יִּ
 ם | והָגֹורְכְּד ּהּננְּב ביֶתְּכ"ןַכְו הָדֲח הָלִנְמ אָּתְניִדְמ ידְמְּב יה
 אָהְלָא-תיּב םֵעֶמ םָׁש אָּכְלמ שֶרְּכ אָּכְלַמ ׁשֶרֹוָכְל הָדֲח תַנׁשַּב
 ףיִלְבוְסִמ יֵהֹוְׁשֲאְו ןיִחְבּד ןיֶחְבָד"יַּד רַתֲא אָגְּבְתִי אָתְיּב םֶלָשּויִב
 אָתְלִּת לֶלג ןְבַא-יִד ןיִכְּבְנ* :ןיּתְׁש ןיִמַא ּהֶנְתְפ ןיִתׁש ןיִמַא 'ּהמּור
 יָנאָמ ףַאְוי :בָהְיְתִּת אָּבְלַמ תיִּבְִמ אָתְקְפִנְו תדח עֶאײיד ָּבדִנְ
 ף *1 הָיְנְבָמְל || ל 6 35 | זס * 68 תֶהָמַׁש | ל גז םהיִשארב || זז Qרַמאַמְל |

GBA30 3 | 14 * 65* 6,זָל ּהָלְביַהְל | *  VarS ay] | 13 cfהָאְְּסַּכ | <  Q12°  
 לָבָבּב | 5 GBA + ZopoBogeh ka || 15 °Q b, K הּלֵא | * Var תחַא || 17 = קז
 add |? 1c mlt MSS 6 6,21 ‘q | Cp 6, 1° prps אירפס יד איזנג | * 4?|

 .3 * nW‘ nonn MSS “273 || °° crrp (prpsָא( | 51 ? ּהָּבְרֶא | 416 6 דח.



6,6—20 ESRA 1193 

 "יָד אָלְכיַהןמ קּפְנַה רֹעֶנְדּוִבְנ יִּד אָּפְסַכְו הָבַהְד יִּת אָהְלא-תיב
 ּהָרְתַאְל םִלׁשְּריִבייֶד אָלְכיֵהְל ְּךַהיו ןּוביִתַהְי לבבל לָביֵהְו םֶלְׁשּוריִב
 ינְזוּב רַתְׁש הָרֲהנ"רבע תַּתַפ יֵנְּתַּת ןעּכֿפ ס :אָהְלֶא תיֵבַּב תַחַתְו
 וקָבָשז :הָמַּתְְִמ ֹווֲה 'ןיקיחר הרה רֶבַעְב איִכְסְרַפַא "ןוהָתַנְנֶכּו
 אָהְלֲא-תִיֵּב אָיִדּוְי יִבָשְלּו אָיְּוְהִי תַתַּפ ד אָהְלֲא תי תביִבעל
 -םע ןּודְבעַת"יִד אמל םעֶט םיִׂש לָּנַמּמ ם :ּהָרְתַא-לע ןֹונְבִי ד
 תּדִמ יִּ אָּכְלַמ יִסְכַּנִמּו ְךֶד אָהְלֶאדתיִּב אָנְבַמְל - אָיְּוהְי יבש

 אוהל לשוב אינה רֵמאַמְּכ שמו רַמֲחו חלמ מנ איִמש
 ןיָחוחינ ןיִבְרְקַהְמ ןוהל"ידיפ :ּלׁש אָליַד םֹויְבּוםֹי םֶהְל בֵהָיְתַמ
 -לָכ יִּד םַעָט םיִׂש יִנַמּוזי :יֵהֹוְנְבּו אָּכְלַמ יּוחְל לעמו אָּיַמָׁש ּהָלֲאָל
 אָחְמְתִי ףיֵקְזּו ּהָתְיַּבְְוִמ עֶא חַסְנְתִי הָנָד אָמְנְתַּפ אַגְׁשַהְי יִּ שא
 הֵּמַּת ּהָמָׁש ןכְׁשיִ אהְלַאו :הָנְד"לֲע דָבַעְתִי ִלָנְנ ּהַתיַבּו יִהלֲ
 ב אָהְלֲאזתיָּב הָלְּבַחְל הְִנְׁשְַל ּהָדָ חַלְׁשווי םעו ּךֵלַמלְּכ רג
 :דַבַעְתַי אָנְרַפְסֶא םַעְמ תֶמש ׁשויְרְד הנא םִלׁשּוריִב יִּ

 ₪ לבל ןוהְתָוְנְכּו יִנְזוְּב רְתֶש הָרָהְנְזרַבִע תַחפ יִנּתִת ןיִדָאי
 ןיִנַּב אָיְדּוהְי יִבָשְו+ :ּודבע אָנְרַפסֶא אָמְנְכ אָכְלִמ שוירּד חלש

 -ןמ ּוללְכשו נבו 'אוחע"רּב הירו יהא יג תַאּבנּב ןיזוְלְצַמּ
 :"סֶרַּפ ְךלַמ אָּתְׁשִׁשְחַּתְרַאְוי ׁשְיְרָדְו ׁשֶרּוְּכ םעטָמּו לֵאָרְׂשִי ּהָלֲא םַעַט
 -תַנְׁש אייד" ירָדֲא חַריִל יהָתַלּת םוי דע הָנְד הָתִיַּב *איִציִשְוי5
 אלל אִנַהָ לֶאְרָשי"ינב ודבעוו% ס :אּבְלַמ שירד תּוָכְלַמְל תש
 ָכְנָח ּוברקהְו יז :הָודָחְּב הָנְד אָקְלֶאתיִּב תָכְנִח אָתּולְיִנְב רֶאְשּ
 הֶאְמ עֶּבְרַא ןיִרְמַא ןתאָמ ןיִרְכִּד הָאְמ ןירות ּהָנְד אָהְלֶא" תב
 :לֶאְרְשי יִטְבַש ןָיְנִמְל רשע יִרּת ָאְרשודלּב לַע איל ןיִּנע יֵריֵפְצּו
 אָהְלֲא תדיִבעד לע ןוהתְקְלָחַמְּב אילו ןוּהָתגְלפַּב אְנַהכ ּומיִקֲהו5

 -תֶא הָלגַהינְב שֲעַפ ס :הֶׁשמ רְס בֶתְכּכ םלׁשריִב יה
 ייְְלַהְו םיִגֲהכַה יּורֲהמִה כי :ןוׁשאַרָה שחל רָשֲע הָעְְּרַאְּב חסָּפַה
 6° ®cf ad 53, id 13 || * Var ןיִקיֵחְר | 7 פט ¢ 6 לֶבָּבְרְו אָהְלֲא דָבֲעַל |

prb add |ַף /גזל איִנָהָּכ | 14 * 0 איִבְנ 6 7,3 סח | * 6+ אּיָאיִבְנ | =  
prb exc nonnויִצישְו | ל 66 = 4. 6 7,5 'תו ןירשע || <  lc Gpד כ יִצַשְו  

i4 18 cet | r7l1c Qיֵאוַלְו  QMssקזקצ רׂשֲע יִרָּת חַרי אוה | 6  = || vb 
 הָאַּטַחְל | 9 2MSS + םוי | 20 * Var ּרֲהֲטִה | * 1 'לה.

Biblia. 77 



 | 1194 ארזע 7,17—6,21

 = םֶהיֵחֲאלְ" הָלּונַה יִנְּב"לְכְל הסַּפַה ּוֵטֲחְׁשִו םיִרֹוהְט םִלָּכ דָחָאְּכ
 | לּדְבְּגַה ל הלּוגַהְמ םיִבְׁשַה אָ לאיי :"םֶהלְו םיִנֲהְכַה

 [ למ ב בּסַהְו הָוהְי םָחְמְוִכ הָחַמְשְּב םיִמָי .תעבש תוצְמדגח
 פ :לֵאָרְׁשִי יהא םיִהֹלֲאָה-תיב תֶכאָלְמְּב םֶהיִדָ ' זחל םהילע ל רּוׁשֲא

 יָרפיִּרִלַמ אָּתְסַשְחִּתְרַא תּוכְלַמְּב הָלֲאָה םיִרָבְּדַה רַחַאְוי 7

 ב קצב םיֶלְׁש-ןּב=י :הָיקלח"ןּב היְרועןְּב הירְׂש"ְּב אָרְ
 -ןַּב יִנעְוֶב הָיְתַרְז"וַב+ :תֹויָרְמְדןְּב הָיְרזעְ"ןב הָיְרַמֲאְ"ןֶבפ :בּוטיחא
 :שארֶה ןֵהֹּכַה ןְרֲהֲאְדךְּ רָזעְלֶאְִּ סָחְניִּפְְְּ עּוׁשיִבַאדןּב ;יִקְּב
 = ןתְנְ"רָשַא הָשמ תַרותַּב ריִהָמ רפסדאּוהְו לָבָּבַמ הָלֲע אָרְזִע אּוָה5
 לָּכ ויְלָע ֹויָהְלֲא הוהְו"דּכ למה ולדןְּתַו לֵאָרְׂשִי יִהלֲא הָוהְי
 םיִרְרְׂשִמַהְו םיולַהְו םיִַהְפַה מו לֶאְרָשי"יִנּבִמ לעיל ס :ותְשְקּב

 למה אָתְסָשְחתְראְל עבש"תנשב םָלׁשּוי-לֶא םִניִתנְַ םרעְשְַ
 | בפ מ תיִעיִבְׁשַה תַנָׁש איה "יִשיִמְחַה שֶדְחַּב םֶלָשּוְרִי "אביו
 שֶרְחְל דָחֶאְבּו .לָבָּבִמ הלעמה דָסִי אּוָה ןושאַרֶה שרחל לָחֶאְּב
 אָרְזֲע יב :וילֲע הָבוּטַה ויֵהֹלֲאדַכ םלׁשּורו-לָא אָּב יׁשיִמֲחַה
 קח לֶאְרְשיּב דָמַלְלּו תושעלו הָוהְי תַרֹוּת"תֶא ׁשֶרָדל ובְבְל ןיכה
 אָתְסָשֶחַתְרַ ְךֶלַּמַה ןַתָנ רשא ןְוְּתשַּנַה ןְנְׁשְרַפוהָוְויי ם ::טְּפְׁשִמּו
 :לֶאְרְשּודַע ויו הָוהְיתֶוִִמ יִרְבִּד רפס רֶפַפַה כה אָרְזַעְל
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 יתוכלמב חלק = יטעט םיש Gps : יתנו ריֵמָני איַמַׁש
 -לָּכ+ ְּדַהְי מע םֶלשּויל המ אלול יָהּוְנַהְְו לֶאְרְשְי הָמַעְמ
 דָוָהיילע הָרָּקבְל תיֵלְׁש * יִהֹמעי תעֶבָׁשְו אָפלַמ םִדָקְוִמ יד לֵבָק
 אלפי בהְד הפ הלְביֵהְלּוו ְָריִב יִ הלא תֶדְּ םֶלְׁשּריִלְו

owרד קדמי," רשאי לילה 5090954007 -  

 | אָיִנַהְו אָמַע תּובּדִנֶתַה טע - תנידמ לבב חַכְׁשַהְת יח בה
 ול: = אָנְרִפְסֶא הנד לבְק"לָּבּול :םֶלָשּוריִ יד םֶהַהְלא תיִבְל ןיִבּדנְתַמ

 < ברקת ןוהיִסגו ןיִהְתַחְנִּו ןירָמא ןירְכוןירות הָגְד אָפְסַכְב אָנקת
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7-8 58 4 1195 . 

 -לַעְו 'ְךיֶלע לד המוי* :םַלְׁשּוְריִב יִּד םֶכֲהְלֲא תִיֵּב יִּכ הָחְּבְִמלע וּמַה |
 :ןּודְבַעִּת םִכֲהְלֲא תיועְרַּכ דֵּבעַמְל הָבַהְדְו אָפְסַּכ רֵאׁשּב בִי יּדיָחֶא |

 ּהָלֶא םָדְק םלָשַה ךַהְלֶ תיִּב ןחלפל ₪ ןיִבֲהיְתְמיִד אינאָמּוו9
 -ןמ ןְנִּ ןתְנַמְל לפי ₪ דלא תִיָּב 6% רֶאָשּויי :םלֶשּוְרִי |

 רַפְס אָנַהכ אַ ןוכנלאש* "לכ הרה רב ד אכט
 -דַעְו הֶאְמ ןיֶרְִּכ ףסְּכ"דע= :דָבֲעְתִי אָנְרַפְסֶא אימְׁש הָכֲאיִד אָתָּד |
 הֶאְמ 'חַשְמ ןיִּתַּברַעְו הָאְמ ןיִּתּב רַמֲח"רֲעְו הֶאְמ ןיֶרוכ ןיִמְנֲח |
 ארד דָבעְתְי איַמַׁש ּהָלֶא םעטומ יִּדַלָּכ8 :"בָתְכ אָלייַּד חַלָמּו |

 ....:ןי*

 ילו אני אַ ארל איל איל 5 עד לו
 :םהילע אַמְרַמַל טיִלש אֶל ךָלַהְו ּולָב הָּרְנִמ הָנְד אָהְלֶא תיִּב
 ןנהלדיד ןיגידו ןיטפש יִּנַמ ריי דַהְלַא תַמְכֲחְּכ אָרְזַע "הָּתְנָאְו5

 אל דו 2 ייָתָּ יערי" הָרָהְ רבַעַּב יִּד אָּע-לָכַל רינד |
 9..*+ןיי

riaרֶׁשֲא וניתבַא יִהלֶא הָוהְ ורב | ס ל ןיִסְְ  
 ילֲעְ :םָלׁשּוריִּב רֶׁשֲא הָוהְי תיֵּב"תֶא רַאָפָלְךֶלַמַה בֶלְּב תאזּכ ןתְנ
 יִנָאְו םיִרֹּבְנַה למה ירש לָכְלּ ויצעויו למה ינְפְל רָסָח"הַטָה
 תולעל םיִשאְר לֵאָרְׂשִיִמ הָצְּבְקֶאְו ילָע הלא הָוהידדיִּכ יִּתְקִּזִחְתַה
 ימַע םיִלעָה םֵׁשֲחיִתְַו םֶהיִתְבַא ישאְר הָלַאְוי 8 :יִמָע
 םֵׂשְרְנ סָחְניִפ ינְּבִמ ס :לָבָבַמ ךלַמַה אָּתְסַשְחַּתְרַא תּוָכְלַמְּב

 נב יהינכְׁש ינְבִ ס  :שּסח דיִָ במ לאי רֶמְתיִא ינְִמ
 יֵנְּבִמ ם :םיִׁשִמֲחַו הֶאְמ םיִרְכְזל שחתה :ָּמִעְו הָיְרְז שעְרפ
 ס :םירָכְוַה םִיָתאָמ מַעְו הָיְחַרְזִּב יניִעוָהְלֶא בָאֹומ תֶחַּפ
 גְּבִמּוו ס :םיִרכְזַה תֹואַמ ׁשלָׁש ֹומֲעְולֶאיִזֲחי"ְּב היְנִכְׁשיינְּבִמ
 םליֵע ינְּבִמּוז ס :םיִרָכְוַה םיִׁשִמֲח ֹוּמעְו ןָתְני"ְּב דָבֲע ןירְ
 היִטפָש יִנָּבְמּ ם םיִרָכַזה םיִעָבְש וָּמַעְו הָיְלַתְעְְְּב הָנְעַׁשְ
 18 * 0 ףךלע | ל 0 ָמֶא | זמ 8% 1 6 6 817 68 670 ב יד לָאְרשִי |

trsp || © nonnרכָּכ | ° ] ar Var® Nl | 22 ®nonn MSSליי |  Vars20  
 MSS בכ | 25 * 0%"? ָּתְנַאְו KMS ;(sic 1) הָּתְנַאְו | ל 0 ןיִניָד | * 1 קזפ

 | תד || % קזקפ ּהֵנֲעְדֹוהְּת | 26 0 יִשרָשל | 28 686% + הָבֹוטַה 60 8,23 6 6
Cp 8, 2/3 ™ fitl :nבָּןדשכני | 5 ins c 64 8,32 698 Nl. 
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 “1196 ארזע 8,9--6

 || = הָיְְבְע באי גְּבִמ) ם :םיִרְכְעַה םיִגֹמְׁש וּמִעו לֶאְכיִמְְֶּב הָיְדְבְ
 = תיָמּלְׁשייִגְּבִמּויפ ם :םיִרְכּזַה רָשָע הָנמְשּו םיִתאָמ ומעְו לֶאיִחיְְּ
 || = הָירכז יִבַב יִנְּבַמּויי פ :םיִרכְזַה םיִׁשׁשְו הֶאמ ֹומִעו הָיְפסֹו"ָּב
 | ןֶנֶחּוְי דָגַזע יִנָּבַמּו> סם :םיִרָכְּזַה הָנֹמׁשּו םיִרָשָע 1מַעְו יִבְּבְּ
 || = םְקיגא ינְּבִּויג ס :םיִרָכְוַה הָרְׂשעו הָאמ ומעְו ןטְקַהְֶּ
 = םיִשָש םֶהָמַעְו הָיָעַמְשּו 'לֶאוָעְי טֶלָפיִלא םַתומָש הָלֶאְו יםיִנֹרֲחַא

 = פ :םיִרְכְזה םיִעְבַ יומו יְּּבנו יִתּע נב ינְּבִמּווי ם :םיִרכְו
 הָשלֶש םיִמָי םֵׁש הָנֲחנו אוֲהָא-לָא אָּבַה רֶהּנַהילָא םִצְּבקָאְוי5

 הָחְלָשֶאְוי5 :םָׁש יִתאֵצָמ"אל יול יִנְּבִמּו םיִנֲהְּכבּו םעֶב הָניֵבָאְו
 הרכז ןתנלו ןַתְנלֶאלּ ביל ןְנלאלּ הָיִעַמְשל לאיאל רָזְעיִלֶאל
 -לע ל םֶתֹוא יהאַצוֲאְו יל :םיִניִבִמ ןֵתְנְלאְלּו בירי םיִשאְר םלְׁשִמְלו

 -לֶא רּבדל םיְבְּד םֶהיְֵּב ָמיִׁשֲאְו םְמַה אְְַָכְּב שאה יהא
 תיֵבְל םיִתְרָׁשִמ ּונְכ"איִבֲהְל pn אָיְפְסָכְב יםיִנותְגַה ףיַחֶא ודא

 ה :רֶׂשע הָנֹמְׁש ויַחֶאְ וינְבּו היברשו לשיר - ילֲחַמ
 ס :םירשע םָהיִנְבּו "ַחֶא יִרָרְמ יִנְּבִמ הָיַעָשְי .יוְּתַאְו הָיְבַשַח
 םִיְתאָמ םיִניִתְנ םִיִולַה תרבעל םיִרָשַהְ דיִוּד ןַתָּנָש םיִניִתָּנַהְְִמְּוי
 רֵהָּנַה- -לַע םוצ םש אַרְקְֶו :תומָשְב ּובְקנ םֶלַּכ םיִרְׂשֲעְ
 נּפְַלּו ּונָל הָרָשי רד ּוּנַּמִמ שָקְבְל ניִהלֲא יִנָפְל תֹונעְתָהְל אֹוֲהֲא
 רעל םישר לי ict ןמ לּוָאְשְל יִתָשב יב 2 :ונשוכר"לָכלו

 וניהלָאמ השב המינוי ובעל לע פא וזו הָבּוט
 הָיְבְרָשְלי רָשָע םיִנָש םיִנַהְּכַה יִרָשִמ הָליִּדבאְו 4 ּונָל רֵתַעַיַו תאז-לע
 ה םָהְל הליקוי :הָרָשָע םָהיִחַאְמ םֶהָמִעו יהיבְׁשֲח

o.oo eos 

 -שש יִרְכ ספ םלוילע הלא :םיִצמנ לאָרְׂשיײלְָו ויש

  | Ir prps c GFות5 6 6 8,36 6/3 יִנָב  || roםספמ 1155 5 ינבמו 16 9

 םיִרְׂשֲעְו | 13 * 605; 65* 8,39 םינרחאָה | לס  | :2 33S 3יִקְּב 68 8,37
 , 56 1) MSS Edd Vrsלאועי | 14 * 0 רוכזו, א דּובְזו; ₪+ 380 ]| [ל  Kיי

8 pc MSS ¥ םֶהָּמְעְו | 16 == 6 3 (6) om | 17 31 6 Q mlt MSS ,)א 
 % הָאַצּואְו | ל 1 6 6 845 ויָחָאְו | < 0 םיִניִתָּנַה כצט 61 | 18 1 84 היברש |

j22 °° 68,52 om |24!16 68 תֶאְו |ל1 6 68 8,47 םֶחיִחַאְ  
 6 6 854 'חו שו | 25 0 הֶלְקשֶאְו .
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 ירֹפְכּו>ז :רָּכְכ הָאַמ בָהֶז יםיִרְּכִכְל האמ ףָסַכיִלְכּו םיִׁשִמֲחְו תֹוָאַמ
 יםינְׁש "הבט בֵהצִמ תֶׁשֹחְנ יֵלְכו פלא םיִנכְרדַאל םיִרָשע בָהֶז
 שרק .םיִלָּפהְ הוהיל שֶדק םֶּתִא םֶּהַלִא הָרָמֲאְנ :בֶהְּזִּכ תָדּומֲח
 ּורָמָשְו ּודְקַש5 ם  םֶביִתְבַא יהְלֶא הוהיל הָבָדְנ בֶהּנַהְו ףָסּכַהְו
 לֵאְרְׂשִיל תֹובֲאָה"יֵרְׂשְו סולה םיִגֲהְכַה ירש נפל וקשת" דע
 לקשמ םיולהו םיִנַהְּכַה לבו :הוהְי תיֵּב תֹובָׁשלַה םֶלָשּוריִּב

 - % 2*.. הָעְסָנ ס זּניַהלֲא תיִבָל םלָשּוְרי איב .םיִלָכַהו בָהּזַהְו רה |

..7 1. 

 -- אובו se גרה-לע בֶרואְו ביוא מ נלי ני התה |
 םילָכַהְו בָהְּנהְו ףסְּכַה לָתְׁשנ יִעיִבְרָה יקב :הָשלָש םיִמָי םַש בָשַגַו |

 סָחְניִפְּב עלא עו ןהכה היִראְַב תוָמְרמִדִי לע וניל תב
 ילקָשִמּב רֶפְסַמְּבי :סיוְלַה יוָּב"וְב הָידעוְנְו עּושְיְַּב דָבָזוְו םֶהָמַעְו

 "יִנְבי יבְׁשַהַמ םיִאְּבַהֿפ ם :יאיָהַה תֶעְּבי לֶקֶשּמַהלָּכ בֵתָכיַו לָּכַל |
 -לָּכקלַע רֵׂשֲע-םיִנְׁש םיִרְּפ לֵאָרְׂשִי יהלאֵל ו תוָלֹע ּוביִרְקַה יהָלּּגַה

 תאָמַח יִריִפָצ הָעְבְׁשְו םיעְבְׁש םיִשָבְכ הָׁשְׁשְו םיעְׁשִּת וםיָליֵא לֵאָרְׂשִי
 יִנָּפְּדְשַחֶאל ּךְלַמה יִתְּד"תֶאוּונְּתִיו :הָוהְיְל הָלֹע לָּכַה רׂשֲע םִיִנֶש
 ס  :םיִקְלֶאָק תיּבתֶאְו םָעָה"תֶא 'ּואְשַנְו רָהָּגַה רֶבַע תֹוֲחַו ךְלִפה

 לֶאְרַשִי םַעָה ּולְּדְבְנדאְל רמאל םיִרָשַה יִלֶא ּוׁשּנְנ הָלֲא תָֹלַכְכּוי 9

 יִגְרְפה יִתחה נעל יםָהיִתְבֲעְתִּכ תוָצְראַה יִמַעַמ םִיְלַהְו םיִנֵהְַּהְו
 םֶהָל םֶהיִתְנְּבִמ ּוָשְבִכ :"יִרמָאָהְו יִרְעִמַה יִבָּמִמַה יִנַעָה יִסּובְיַה |
 םיִנָנְּסַהְו םיִרָשַה ְךִיְו תֹוצְרֲאָה יֵּמעְּב שֶרקַה ערֶז ּובְרָעְתֶהְו םֶהיִנְבְְו |

 יִּתָעְרְק הֶּזַה רֶבְּדַהתֶא משכו :הָנּושאְר הוה לעַמַּב הָתְיָה
 :םמושמ הָבְשֶאְו יִנְקְזּו ישאר רַעָשָמ הָטְרַמָאְו יִליִעָמּ ידְגְּבדתֶא |

 ינָאְ הלוגה לעמ לע לֵאְרְׂשִ-וַהלַא יָרְבְדְב דֵרָח לָּכ ּופְסֶאְי ילֲאו |
 יִתיִנָעָּתִמ יִּתְמִמ  בֶרָעָה תַחְנַמְבּופ :בָרֲעָה תַחְנַמְל דע םֶמּושָמ בשי
 הָוהילֶא יִּפַכ הֶׂשְרְפֲאְו יַפְרּב"לע הָעְרַכָאְו יִליִעָמּ ידְגַב יִעְרְקְבּו

 יִּכ ךיִלָא יִנָּפ ייֵהלֲא םיִרְהְל יּתְמַלְכְנְו יִתְׁשְּב יַהְלֶא הּבְמֲאוֿפ : יִהלֶא
 יִמיִמל :םימָשל דע הלדג ּונֲתֲמְׁשַאְו ישאר הָלְעַמִל ּובָר ּוניתנוע

 26 + 6אס םטתוסתפ | 27 *1םֶבוט | dub, cf /זפ | 28 6 8,57 60 ּוניִתְבָא |
29 1c 6 8,58 68 nֹבַּלְשְׁכו | 30 זק ולבקיו | 34 * 1 6 6 862 0 לקָשְמְבּו | 

 |  cfv 30מ ( + 3535 frt add | 36 °° frt addםיאבה  prb c 6PA8 conjg cל-ל
Cp 0, ד * 6 566 60 'ּתֶמ | * ₪ 16 6 866 יִמלַאהְו | 6 = prb add | * 56 46 | 
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| 

 ּּנַּתַנ ּוניתנועבּו הזה םויַה דע הָלְג הָמְשּאְּב ּונְחַנַא ּוניִּתְבָא
 = הָאְּבַבּו 'יִבָשּב בֶרֶחַּב תֹוצְרֲאָה יכלו נינה ּוניִכְלִמי ּנָחַנַא
 ו תֶאמ הית הָתְיָה עֶגְר"טַעֶמַּכ התו :הֶזַה םֹיַהְּכ םיָנפ תֶׁשְבְבּו

 איכה הדב ב תי רשאי ית וב כ תארח
 יִמע יתַהִנַּב איה הדַנ ץֶרֶא ּהֵּתְׁשִרל םיִאְּב םָּתַא רשא ץֶרָאָה מאָל
 | הָּתְעְי :םֶתֶאָמַטְּב הָפ"ַלֲא המ ָהוִאְלמרֶׁשא למָהיִתְבַעּותְּב תוצְראה
 -אְלְ םיִנָבל ַאְׂשִּת-לַא םֶהיִתְְב םֶהיִנְב ּונְּתִּתִ לַא םֶכיִתוְנְּ

 במת תלכו קזחת ןעֶמְל םלוערע םֶתְבוְו םמלְש ישר
 ּניִשָעַמְּב וניִלָע אָּבַה"לָּכ יִרֲחָאְוי :םָלֹוע-דע םֶכיֵנְבל םָּתְׁשרֹוהְוֶרָאָה
 ונינועמ הטל ָתְכָשָח ניֵהלֲא הָתַאייִּ הלה ּונָתָמְׁשִַאְבּו םיִעְרָה

 = עב ןּחְתְַלְּיִתוְצִמ רפָהְל בוׁשֶנֲה + :תאזּכ הָמיִלְפ ול הּתַָנ
 | :הָמיֵלְפּו תיִרֵאְׁש ןיִאְל הנכ"רע ו אלה הָלֲאָה תֹוְֲעְתַה

 :תאו-לע ףנל רומל יא ִּ .ּוניִתְמְשאְּב -ָךיָפל ּונְנַה הוה
 ינָפל לָּפַנְתִמּו הָכּב ותַוְתַהַו אָרְזֲע לְלַפְתַהְכּוי 10 5

 םיִשנו םיֵׁשְנַא דאָמ-בר לָהְק לארְׂשיִמ רילֲא ּוצְּבְקִנ םיִהלֲאָה תיּב
 | יִנָּבִמ לָאיחיב הָיְנַכְש ןעיַו* :הָכְב הבְרַה םַעָה ּוכְביִּ םיִלְליו
 . תּיְרְכָנ םיִׁשָנ בֵׁשְגַ וניהלאב נְלעֶמ ונח ארזעל רמי לוע
 | תִיִרָּבתַרֶכִ הָּתַעְוי :תאְז-לַע לַארׂשִיל הָוקְמ"שי הֶּתַעְו ץֶרֶאַה ימעמ

41 = 

 = םיִדרַחַהְו "יִנדַא 'תצעּב םָהָמ רונה ים איצוהל וניהלאל

eo aoe 

 ל םיִָּחְכַה עת עב 4 סקי פ ּהָשעו קח
 תיּב יֵנפלַמ ארוע םקי :ּעֵבְׁשינ הזה רֶבַּּכ תושָעְ לֶאְרֶשְילְכְ

7 = fit lc 68,74 6 68 Gg ‘2 ‘hi | > item ‘Wa: | rr°1c 15MSS nl | 
 5 7155 'תָּכ | ב 94155 8 ָתְבַׁשָח | Cק זס, ז וז 1155 'פתהְבּו  'ותהְבו |

 | 21 0 םִליֵע, א םָלֹוע | 3 *1 c 6 890 6-8 תֹויְרכָנַה ּוניֵׁשְנ | * 0+ 'עּכ | <1
 = יִנדא | 5 16 6 892 0 ל,



I0,7—24 ESRA II99 | 

 "אֶל םֶחָל םֶש ו ביִׁשְָלֲאְןְּב ןֵגְחֹוהְי תַּכְׁשללָא ּךֶלֵַו םיִהלֲאָה
 לוק ּוריבעיוז :הָלּונַה לעמ-לע לֵּבַאְתִמ יּכ הָתְׁשאְל םִיַמּו לַכֲא .

 רֶׁשֲא לֹכְוי פ :םִנָׁשְרְי ץֶבָּקַהְל הָלּוּגַה יִנְּב לכל םַלָׁשּויִו הָדהיְּב
 וׁשּוכְר"לְּכ םֶרֶחְי םיִנָזַהְו טיִרְׂשַה תצעּכ םיִמיַה תׁשְלְׁשל אובידאל
 וןָמָיִנְבּ הָדּוהְייִשְנַאלַ ּוצבקיופ ם :הָלּגַה להְקמ לָדְּבִי אּוָהְו

 ָבׁשנ 'ׁשָדָחּב םָרְשְֲּב ִעישְתַה שֶדח אה 'םיִמִיַה תֶשָלָשל םלשְִ
 :םיִמָשְנַהְמּו רָבְַּהדלַע םיִריִעְרַמ םיִהלֶאָה תב בּוחְרְּב םֶעְהלְכ

 ּובישתנ םֶּתְלַעְמ םֶּתִא םָהְלַא רָמאִיַנ ןַהּכַה אָרְזַע םָקיופ ם
 הוהיל הדת ּונֶת ה לאש תַמְׁשַא-לַע ףיִחֹוהְל תֹויְרְכְנ םיִׁשָנ |

 הנולק יּיִרְבְדְּכ כ - לק ורמאיו ב ובעיר :תרְכּגַה |
 ץּותְּב דֹומעְל ַחָּכ ןיִאְו םיַמָׁשִג תַעָהְו בֶר םַעָה לאי :תושעל |
 :הֶּזַה רֶבָּרַּב עשפל ּוניִּבְרהדיִּ םינשל אָלְו לֶחָא םונלזאל הָכאָלְמַהְ |
 םיִשַנ בישהה יוניִרֲעְּב רֶׁשֲא ולְכְו לקה לכל עוניִרָש אָנְּודְמַעְי* |

 דע היפו ריִעְו | רי םֶהָמַעְו םיִנָמְזְמ םיִּתעְל אבי תיְרְָ

 וה לתבשו א תאז- :לַע לק המת" ןב החי .לַאהְׂשע |
 ישאר םיִׁשְנַא ןהפה אָרְזֲע .ֿלְְּבי הָלּוּגַה נב וכ-ושעוופ :םֶרָזְע |

 ירשה שְִָל ָחֶא םוּב ובו תומָשב םֶלְכְו םָתַבַא תיל תכָאָ
 דע תֹויְרְכְנ םיִשָנ ובישהה םיִשָנַא לכב לכול :רֶבְּדַה יׁשֹויְרַרַל
 ס  :ןוׁשאְרָה שרחל דַחֶא םוי

 ַעּוָשָי יִנָּבִמ תֹויְרְכְנ םיִשְנ ובישה רָשַא םיִנַהְכַה יגְּבִמ צמר
 םָדָי ְנְתיַיפ תב ביִרְיְו רזעלַאו הישעמ ויָחָאְו קֶדַצויְרְּב
 יִנָנִח רָמַא יִנְּבִמְּופ :םֶתְמָשַא-לַע ןאָצ" ליא םיִמָשַאְנ םֶהיִשְנ איִצוהֶל
 :הָיְזְ לאחיו הָיִעַמְשּו הָיִלאְו הישעמ םֶרָח יִנְּבַמּוי :הֶיְדַב
 :הֶשַעְלֶאְו דָבֶזֹו לֵאָנַתְ לאעֶמְׁשִ היׂשעמ יניעויָלָא רּוָחְׁשַּפ יָנְּבִמּו2

 הָדּוהְי הָיחַתְּפ לאָטיִלְק אּוָה יהילקו יִעָמָשְו דָבָזוי םִיולַה- ןְמּו3
 יביִׁשְלֲא םיִרְרשְמַהְְוִמּו :רֶזָעיִלָאְו

te(ולְסִבְּב)  g * prb exc nom mens6 +2 ןליו | ל זו( 155 "ֶּבַו ||  

 40155 6 95 606 'חל | ז2 *16 0 ףֶרֶבְרָּכ | ** 1 c טaזS וניִלע ךרבדכ ןְכ |
 14 * גז ּוניִרְעַּב | ל 1c 255 טופ רָבְּרַה לע |11 6 ,16 (6[ 67 6% 6193)
 ול לָּבְבַַ || * 1 שורדל | צל 1 'אָה | ז0 קזקפ םֶמְׁשֲאַו | 20 M55 3 הירכ |

nip: | = frt add, cf Neh 87; ro,11 || 24 * ins c 6 9,24 88 3)23 * גז  



 רפס
 הימחנ

  Esra IO25—Neh 16הימחנ -- ארזע 0 -

 :ירּואְו םֶלֲמְו 'םְלַׁש םיִרְעָשַהְְִמ
 רֹזְעְלֶאְו ןָמיִמּו היַּכְלִמּו הָיְזיְו הָיְמַר ׁשערפ יִנְּבִמ לֵאָרְׂשימו5

 = תמי יְּבעְו לאחיו הְיְרכז ָיָּתמ םליִע במו הינו היֿפלמו
 דָבָזְו תּומֵריִו הָיְנַּתִמ ביִׁשָלֶא נֲעוְלֲא אותו ןגְּבִמּוז :הֶילֲאו
 = "נב ינּבמּו>פ :יִלְתע יז הָיְננֲח ןנָחוְהָי יֶבַּב נְּבִמּוי :אָזיִזעו
 בָאֹומ תַחּפ נְבִמּו :'תֹוְמְרי לֵאְׁשּו בּוָׁשָי 'היָרְעַו ךולמ םֶלָשְמ
 בוגי :הָׁשִנמּו נְבּו לֵאָלַצְב הָיְנַתִמ הָיֵׂשֲעִמ הֶיָנְּב לֶכְכּו אָנדע
 :הָיְרַמׁש ְּךּולַמ ןַמְיְנְּבצ :ןועְמְׁש היְעַמְׁש הָיַּכלַמ היִׁשִי רזעיִלֲא םֶרָח
 יִנָּבִמ+ :יִעמש הָשַנִמ יִמְרִי טלֿפיִלא דָבְו הָּתַתַמ ינֶּתִמ םֵׁשֲח יֵנְּבמ3

 תֹומְרמ היגוי :יהלְּכ הֶיְדב היָנְבפ :לֶאֹואְו םָרָמע ינעמ יב
 הָיְמְלַׁשְופ :ייִעְמְׁש יוְַבּו יִנָבּוו :ושַעַיְו יִנָּתִמ הֶיְנִתַמִיז :ביִשֶיְלֶא
 :הָירַמְׁש והימלשו לארי :ירש יִשְש יבְֹנְכמּפ :הָיְרעֶו ןָתָנְו
 - אָניִבְז דב הָיְתִּתִמ לָאיעי ובָנ יִנָּבִמ5ִ :ףסוי הירַמַא םּולשי

 םיִשָנ םֶהַמ שי תורְכְנ םיִשָג "יאְשְנ הלכי ּהָיְנְּב לאו
 פ :"םיִנָּב ומיִשִיו

 תַנְׁש ֹולְסַּכיִׁשדהְב יָה יהְיִלכֲחןְּב הָיָמֲחְנ יִרָבִּדי 1
 אּוה יֵחַאַמ דָחֶא יִננַח אבו* :הָריִּבַה ןשּושּב יִתיִיָה יִנַאְו םיִרָשָע
 -ןמ וראשנרָשַא הָמיִלָפַה םיִדּוהיַהלַע םֶלֶאְשֶאְו הָדּוהיִמ םיִשָנַאְו
 יָבָשַהְִמ ּוראָשנ רֶׁשֲא םיָאְׁשִנַה יל ורמי :םלָשּורידלעו יבשה
 ָהיִרְעׁשּו תָצְרֹפִמ םלָׁשּורְי תַמֹוחְו הָּפְרָחְבּו הל הָעְרָּב הָניִדָמַּב םש
 הָּכְבֲאָ יִּתְבָשְי הלה םיְדהיתאו מש vr :ׁשֲאָב ּוֵתַּצְב

 תֹוּותָפ גו תבע א ה יָת cara יהא
 םַמּוי םויה ףיִנָפְל לַלּפְתִמ לכנָא רשא ףְּבַע תֶלְפְּתלֶא עמל

24 ° Hill םֶלָש | | 25 6 /9,26 om, 6” Mixaiac, טס 6706 קז היכלמו 1 | 
28 6 9,29 GLa ְּיִק | 29 * :MS 3 5 הינע Sױz: ?| יִכָּב | ¢ sic Occ, Or* 

  6 9,30 lepewo | 3rlc mlt MSSלאש 6 9,30 לַאהׂשַע 0 תֹומָרְ  Orלֶאְשי
Vrs ‘Ji | 34 prps c 6 9,34 6% ,לאי | 35 9 והולַּכ crrp | 36 cmp | 
 | ישעיו, שק | 38 *5 56 16 6 9434 60 יונב יֵנְּבמּו | * :סM5S יעמש) 0 37

 4 | * ONE 4A lc Qס 65* 34 רוזע יִנָּבִמּו (8 'ְבַמ) | 43 * 115 3 רֶכְ
  In libro Nehד , | Cp 1'בּו םיִשָנ םֶהָמ ּוחְלָשיִַו  | = crrp; prps ¢ 6 9,36ּואָׂשָנ

(6A, non 6) ubique 6* = Egtp a, 6 = Ectp8 | ° 6 XeAkea || °° Var® 
 שדֲחְּב יהיו | 5 1 דָסָחַהְו | 6 = קצק תבָשק ְךיֵנְוָא הָנייֵהְּת.
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 רֶׁשֲא לֵאָרְשִיײִגְּב תואָטַח"לַע הּלותִמּו ךיְִבַע לָאְרְשִ יִנְּבילע הָלְיַלְ
 ּונְרְמָש"אָלְו ל ּונְלְבְח לָבַח יּונאָטְח יִבָמתיִבּו יאו ל ּונאָטח
 הָׁשֹמ"תֶא תיִּוצ רָשא םיִמְְּׁשִפַה-תֶאְו םיִקָחַהְד תֶאְו תיצִּמַה-תֶא
 םָתַא רָמאל ָךִּבע הָשמחתֶא ָתִַוצ רש רֶבַּהתֶא אָנְרֶכַז* בע
 יִתוְצַמ םָּתְרַמְשּו יִלֶא םֶּתְבַשְוי :םיִמַעָּב םֶכְתֶא ץיִפֶא נא ּולָעְמִת
 םֵצְּבִקַא םָׁשִמ םימָשַה הָצְקִּב םֶכֲחְַּנ הָיָהְיַא םָתֹא םָתיִׂשֲעַו
 םֶהְופ :םֶש יִמָשתֶא ןֵּבְשְל יִּתְרַחְּב רשא םוקָמַהלֶא םיִתאיִבַהְו
 אָגָאי :הָקָוחַה ְְיְּו לודָגַה ָךְחְכְּב תיִדָּפ רשא ףךמעְו ְּךיְבע <

 ₪ וד ו

 ְךיִדְבֲע תּלְפְּת-לָאְו ּךּדְבע תַלפִּתלא יתֶבָשָקדֶהְנְזֶא אנ יִהְּת יָנֹרֲא |
 םימחרל ּוהְנְתּו םויַה ףבַעְל אָּג-הַחיִלְצַהְו ךֶמָשתֶא הָאְרִיְלםיִצָּפִחַה
 ויָהֶ 5 | ם ּוּךְלַמל הָקְשמ יִתיִיָה יִנַאַג הָּזַה שיִאָה ינָפְל |

 אָשַאְו 'ריגְפל ןינ- ךלפה אּתְסַשְתַתְראְל םיִרָשָע תש ןָסיִנ שֶדחְּ
 ךֶכֶמַה יל רָמאּיו* :'ויָנפִל עָר יִתִיְָהאָלְו כל הָנְּתִאְו ןייהתֶא
 אָריִאְו בל עֶר םָאדיִּכ הָּז ןיִא הָלֹוח ְּךְניִא הָּתַאְו םיִעָר ְּךיֶנּפועוְּדַמ
 נפ ועריחאל ַעּודַמ הָיְחִי םָלועְל למה למל רֶמאָו :דֶאָמ הָּבְרַה
 רֶמאָיוי ׁשֲאְב יְלְּכֲא ָהיֶרעְׁשּו הָבָרֲח יֵתֹבֲא תרְקיתיִ ריִעָה רֶשַא

 רֶׁשֲא נפל ךדבע .בטיידמַאו בוט יל לעזםָא דלל רמו
 ל רָמאיַו< :הָנֶנְבָאְו יתבא תוְרְבק ריִעְדלֶא הָדּוהְילֶא יִנְחְלָשִּת
 בּושִּת יֵתָמּו ךכלהמ הָיִהִי יֵתָמ-רַע ולצֶא תָבָשוילָגָשהְו למה

 "םָא למל רמּואני :ןֶמָז ול הָנְּתֶאְו ינַחְלְשנ לָמַיגְפל במו |
 יִנּוריִבעי רֶׁשֲא רֵהָּנַה רֶבַע תווחפדלע יִלְּונִּתִי תורּגִא בוט ְּךֶלַמַההלע |

 רֶׁשֲא סִּיְרפַה רמש ֶסֶאלֶא תֶרֹנֲאְוי :הָדּוהְילֲא אֹובֲארַׁשַא דע
 תיל רשא הָריִּבַה ירעש-תֶא תורקל םיצע יִלְְִתִי רשא למל

 יהלֶאדְיְּכ למה לתו וֵלֲא אֹוָָארשֲא תיָּלְו ריעָה תַמוְלּ
 ַא םֶהָל הָנְּתֶאָו רֶהָּנַה רָע תּווחַפלֶא אובָאְוי :יִלָע הָבוטה
 עמְׁשיווי ם :םיֶׁשְרְפּו לח ירש ּךָלֶמַה יַמְע תַלְׁשְךלָמַה תרְנֲא
 -רֶׁשֲא הָגֹדְג הָעְר םָהָל עֶר יֵֹּמעָה דָבֲעָה הָיְבֹוטְו יִנֹרְחַה טָּלבנס
 :לֶאָרְׂשִי יִנָּבְל הָבֹוט ׁשּבְל םֶדֶא אָּ

  rrr == cfא | 8 ins ante 'N c 684} Dּונְלּוע לָוָע  autתOֵַּל ּונְלַּבִח צקזק  7
 vé | Cpa,r 1c GBA יִנָפְל ןייו | ? קrקs םיִנָפְל | 6 69 תַבָשּויַה |

 8 115 30 תמחלג || ro גוט טלַּבנס.
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 = הֶלילו םּוקַאָוי* :הָשלָש םיִמָי םֶשדיִהֶאְו םֶלָשּוְרִילֶא אּובָאְוו
 יִּבְל"לָא ןָתֹנ יַהלֲא יהַמ םֶרָאל יתָרּגַה אלו ל יִמָע טעֶמוםיִׁשְנֲא ָנַא
 = בכר יֶנֲא רֶׁשֲא הָּמַהְּבַהסִא יִּב ימִע ןיִא הָמַהְבּו םלׁשּוריִל תושעל
 רֵעְׁש-לֶאְ ןִנַּתַה ןיע נפלא הָלְיְל אָיְּנַהְרַעָשְב הֶאְצְאְויי :ָּּב
 היִרָעָשּו ייִצּורָּפו מה""רָשַא םֶשּוְ יתַמּוחְּב רָבש יִהָאְו תַפָשֶאָה
 םֹוָקָמְדְויִאְו ףלמה תַכְרִּלֶאְ ןיעה רעָשלֶא רבעָאְ + :שֶאְב לבא
 הָמוחְּב רבש יִקֶאְו הלל לחגב הלע יִהָאְו5 :יִּתְחּת רבעל הַמֵהְבל
 הֶנָא ּועְדָי אל םיֹננְסַהְויֿפ :בּׁשֲאְ אְיִּגַה רַעָשְּב אוָבַאְו בּושָאְו
 רָתַיְלּ םיִננְסַלְו םיִרחלו םיִגהכְלְ םידּוהילְ השע יִגַא הַמּ יִתְבַלָה
 םיִאר םָּתַא ם םָהְלַא רַמּואְו7 :יִּתְדּנַה אל "רע הָבאְלִמַה 'השע
 ׁשֲאְב ּותַצְנ היִרְעַשּו הָבְרַח שור רֶׁשֲא ּהָב ּונחְנַא רֶׁשֲא הָעְרַה

 םֵהָל רינֲאְו :הָּפְרֶח דוע הָיַהְנאלְו םלשּורי תמֹוח-תֶא הָנְבְנְ ובל
 יל"רמ רֶׁשֲא למה יֵרְבְדיהַאְו יִלָע הָבוט איִהְדרָשַא יִהְלֶא דָיתֶא
 טֿלבנס עמי ס :הָבֹוטְל םַהיֵדי ּוקּזַחִיַו ּוניִנָבּו םּוקְנ רמו

 ניָלֲע זו ּנל עליו יֵבְרעֶה שנו יומה דָבֲָה ו הָיִבמ יכרְחַה
 :םיִדְרֹ םתַא ּךְלמַה לעה םישע םָּתַא רֶׁשֲא הוה רֵבְרַה"הָמ רמי
 ּונְל ַחיִלַצַנ אּוָה םימָשַה יִהלֶא םֶהָל רמֹואָו רָבָּד םֶתֹא ביִׁשֲאו
 :םָלׁשּוריִּב ןורַָּזְו הָקְדְצּו קֶלָחְדיא םֶכָלְו ּוניִנָבּו םּוקָנ ויָרבֲע ּונֲחנַא

 רַעְׁש-תֶא ּונְביַו םיִנֲהַּכַה ויָחֲאָו לולה ןהּפה ביִשָיְלֶא םקיוי 3
 ּוהושדק ּהָאַמַה לּדגַמ"דֲעְו .ויַתְתְלּ ּודימעיו והושדק הָמַה ןאצה
 ןָּב רז הָנְב ודְילעְו וחי יִשָנַא ּונְב וידעו: :לֶאְנִנִח לדג דע
 ּודיִמעיו ּוהּורק המה הָאְנְּסַה ינְּב ּונָּב םיִגְַּה רעָש תַאְוי :יִרָמִא

 -ןֶּב הָיִרּואדְִּב תּוָמְרְמ קיִזָחֶה םֶדי"לֲעְו :ויָחיִרְבּו ויִלּועְנמ ויתתָלּ

 סייעו לְאְבוׁשְמְְּב הָיְכְְּבּב םלׁשִמ קיה םדי-לעְו ץוקת
 "אֶל םֶהיִריִּדַאְו םיִעוקִפַה ּוקיִזָחַה םֶדְילַעְוי :אָנַעָּבְְּב קוָדָצ קיֹוֲחַה
 עדָיַוְי ּוקיִּזַחַה הָנָשָי8ִה רעש תֶאְו :םֶהיִנדַ תַדבַעַּב םַרְוצ ּואיִבַה
 ויִלָעְנַמְ ויָתֹתָלַּר ּודיִמַעְיו והורק הָמַה הָיְדסְּבְְּ םֶלָשַמּ ַחְסָפְְְּב
 יִשְנַא יִתְַרַמַה ןודָיו ינעֶבְּגַה היטלמ קיּזֲחָה םרי"לְֲ :ויָחיְרְבּו
 לֶאיִנָע קיֹזֲחָה וָָיילֲע :רֶהֶּנַה רבע תָחּפ אכל הָּפֹצִּמַהְו ןֹועְבג

 12 \/גצ9 הָמ םדאל || 13 * תספמ 1155 69 תַמוחב || ל-5 א 5+ קצס םיִצָרפְמַה
cf ro | Cp 3,0 םיִצּורּפ םָה || 16 * הוז 2155 יִשע || * תסתמ 1155 לע || דף . 

 ו ושדק קזקs ּוהּורְק | 6 קזק הָנְׁשָּמַה | ל פזק5 תונרמע || 8 * Vaז לע.
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 ּובְְעיו םיִחּקְרָהִּב הָנְננֲח קיוחה ּוְ"לֲעָו םיִפרֹוצ יהָיחְרַח
 רש רּוחְב הָיְפְר קיִזֲחָה םָדָיהלַעְול :הָבָחְרָה הָמֹוחַה דע םלָׁשירְ
 ֹוִתיֵּב דָגָנְו ףֵמּורֲח"ְוְב הָיָדִי קיִוֲחָה םֶדי"לֲעְווס :םלשּורי ּךָלּפ יצח
 היכל קיִזֲחָה תינש המ :הינְבְׁשֲח- ןְּב שּוטח קיִזַחַה ודידלעְ

 וָדְיְדלַעְו< :םיִרּוגַתַה לדְנִמ תֶאְו בָאומ תַחַפְְּב בּושָחְו םרֶחְְְב
 :ויָתּונְכּו אּוָה םֶלְשּוִי ּךְלַּפ יִצְמ רש שחולהְךְּב םּולש קיִזָחָה
 ודיִמַעיו ּוהּונְב הָמַה חּונָז יִבָשְַו ןּונָח קיִזֶחַה אָיֿנַה רעש תאי
 :תִפָשָה רעש רַע הָמּוחְּב הָּמַא ףָלֲאְו ויָחיִרְבּו ּוָלֲעְנִמ ויִתתלַּ
 םֶרָּכַהדתיִּב ל רש בָכְרְְְב הָיַּכְלַמ קיִזֲחֲה תופָשַאָה רַעָשו תֶאְוי+
 ןיִעָה רעש ּתֶאְו5 :ויָחיִרְבּו ויִלָעְנַמ ויָתתְלַּב יִמעְֶו ּוננַבִי אּוה
 ּנַלְלטיו 'ּונָנְבִי אּוָה הָּתְצַּמַה ל רׂש הֹזחלְכןְּב 'ןולש קיִזֲחָה
 -ןגל הלָׁשַה תַכְרְּב תפוח תֶאו ויָחיִרְבּו ויָלֲעְנִמ ויתתָלַּד רדיִמעיְו

 היִמָחְנ קיִזֲחָה וירחא 6 :דיִוָּד ריעָמ תוָדְריַה תולעמה"דעו למה ]
 הָכְרַּבַה דַעְו דיִוָד בק לנֶנ-רַע רּוצ"תיָּב כ יִצֲח רש קג

 קיֹוֲחַ ד לחנה כה ביו תיּב התפר עוצמה
 "דַעְו ביִשְיְלֶא תיִּב חַתָּפִמ תיָנַׁש הָהִמ ץוקהְןֶּב הָיִרואְְּב תוָמְרְמ
 :רּבַּכַה יִשְנַא םִיִגַהְכַה ּוקיזִחַה וירחאו=> יביִשְיְלֶא תיִּב תיִלְבִ
 -ןְב הָיְרזע קיֹזֲחַה ויָרחֶא םֶתיִּב דְגֶנ בושחו ןַמָיְנִּב קיִזָחֶה ויְרֲחַאצ
 הָדְמ דָדֵנֲת" ןְּב יָּנְּב קיּזָחֶה וירחא24 :ותיִּב לָצֲא הָיְנַנַעְ"ןְב היִׂשעמ

 דֶגּנִמ יזּואְ"ְּב ללי :הָנָּפַהדדַעְו עוצָקּמַה-דע היְרזע תִיָּבִמ תיִנָש

 הָרְטִמַה רצחל רש ןויִלָעָה לה תיִבַמ איה להו עוצמה
8° 1c mlt MSS nlgְn, 6 Bapayiov ||  prps ‘SAS || ro 1 6 Var® 

 ויָנָבּו אּוה + cv 14 | 14 6דנג | נז קזקפ ¢ 6 דעו | ז3 1 תֹוּפְׁשַאָה 613
  | 81םּולַׁש | ' קזק ּוהָנָב |1ס דיִמַעַיו  | 15 * 5M55 3קצק ּוהָנָב אּוה

  guvarrolong TASיִנָנְּב | 19 75 65* חטקצסט 600000606 ד%6 63 2158 6
ywviag, GF éE évavriag mw. a. rdv 6חגשש ד. 6. 66 דע ywviav (Omigw 6% 

rd 6pog 00100 קצס הרחה וירחא] 26?[( | 20 * 61; 7MSS GA om, sed cf 

ad 19 |° 1c Q 9, cf 23MSS SA || 25 * fit ins pויָרֲחֲא. הָת 
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 דנג רע לָפְעְּב םיִבְׁשְי ּויָה םיִניִתָּנַהְ < ׁשְעְרַּפ"ְב הָיָדְּפ 'ויָרֲחֶא

 םיעקה יֲִחַה ויֵרֲחֲא*ז :אָציַה ְֶנְמַהְו חָרמְל םימה רעש
 ולעֶמ :לַפֹעָה תמוח דַעְו אָצויַה לודְגה לָּדְנִמַה דֶגִָמ תִיְגָש הָּדִמ

 קיִזָחַה ויָרֲחָא*פ :ויִּב דֶנְגְל ׁשיִא םיִגֲהְכַה ּוקיֹוֲחָה םיסוסה רעש
 רֶמֹׂש הָיְנִכְׁש"ןְב הָיְעַמָׁש קיִזֲחָה ויָרֲחִאְו ותִיּב דֶגְנ רָמַאְְּב קוד
 ףָלְצְּב ןונְחְו היְמָלְׁשְְב הָיְננֲח קיֵזֲחַה ייוֲחַא :חָרְזִמַה רעש
 :ותְכָשִנ דָגֶג הָיכָרְּברִּב םִלָׁשְמ קיֲֹחַה ויֵרֲחֲא ָנׁש הָּדִמ "ָׁשְׁשַה
 דָגְג םיִלְכְרָהְו םיִיִתְנַה תיְּב"דַע "יֿפְרצַה ןְּב הּיכְלַמ קיֹוָחָה "ירא
 ןאצַה רעשְל הָּנַּפַה תילע ןיבּו** :הָּגַּפה תּיַלָע רַעְו דָקפִּמַה רעש
 פס  םיִלָכְרֶהְו םיִפְרַצַה ּוקיִזְחַה

 רַחיַו הַמֹוחֲה-תֶא םיִנֹוב ּונְחנֲא"יִּכ טלבנס עמָׁש רֶׁשֹאַּכ יהי
 ליֲחְו ויַחֶא רנָפְלורמאייי :םיִדּוהְּיַה- לע גַעָלַיַו הָּבְרַה סַעְכִיַו ול

 = חבה יהל ּובְזְעיִה םיִשע םיָלָלמֲאָה םיִּהְיה הָמ 'רָמאֹֹנ מש
 | :תֹופּורְׂש הַּמֵהְו רָפְעַ תומרעמ םיִנָבַאָהתֶא וחיה םויב לכי

 ל ו :יהְיבְׁש ץרָאּב הָּזְבְל םֶגְתּ .םשאר" לא םֵתפְרָח

 הָנְבנ :םיובה דָנְנְ סיעה יִכ הָחָמת-לא ּףינְפלִמ םָתאָמַחו
 :תושעל םַעָל בל יִהְיַו ּהיצֲח-רַע הָמוחַהלָּכ רָשְקִּתַו הָמֹוחָה"תֶא

 םיִבְרעָהְו הָּיְבֹוטְו יטלבנס עָמָש רָשַאּכ ו יִהְיַוי 4 פ
 לֲחֲהיִּכ םֶָשּורי יתומחל 'הָכּורַא הָתְלֲע"יּ לםיִדודשַאָהְו םיִנמַעָהְ
 םֶחְלָהל אבל וּדַחִי ל רשי דָא סה רַי םֵתְסהַל יםיִצְרְּפַה

 לָבַפַה ַחַּ "לש .הָרּוהְי רָמַאו + :םֶהיִנָּפִמ הלל .םמוי | םהולפ
 אל ּוניֵרְצ ּוְרָמאיו* :המוחב תונְבל לבו אל ֹונְחֹנַאו הברה רַפַעַהְו
 -תֶא נְתְַּׁשַה םונגרהו םֶכותדלֶא אובְנְ"רֶשַא דע ּואְרָי אָלְו ּועָדָ
 נל ּורָמאיַו םֶלָצֶא םיִבְׁשיַה םיִרּוהיַה אָּב-רְׁשאכ יָה :הָכאָלְמַה

25 ° ins frt pַהָח | ¢ + prb dl || 26 °° prb add || 30 *1c Q Vrs ירָחֶא | 
alter |ץ 30% || ? קזק םיִפְרֹצַהְנַב | 34 * 6%  cfתיִנָ ו 31 *  dub || ° Seb ? 

 % pצקps רמאל || * קצק םִיִהֹלאֵל | 36 * 61 הובל | ל 5 םִיְבָש | 37 6
Occ et QO, KO ~b | 38 182155 $0A DY] | Cp 4, 1° cf2,10, id postea| 

 5 65 סמ || 5 65 'אָה | § 15MSS Vrs תַמֹחְל || + קצקפ םִיִצְרּפַה | 2 קז ּהָל.
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 תֹויּתְחַּתמ ידיִמֲעַאְוז :ּוניֵלָעּובּוׁשְת"רַׁשא תֹומְקְמַה"לָּכִמיםיִמְעְּפ רֶׂשֲ
 תֹוחָּפְׁשִמְל םֶעָהיִתֶא דיַמֲעֲאְו *םייָחֲחצַּב הָמּוחל יִרֲחַאַמ םיָקפַל
 םיָרֹחַה"לֶא רַמאָו םוקָאְו יאָרֲאְוי :םֶהיֵתְתְׁשִקְוםֵהיֵחְמְרםָהיֵתְבְרַח"םע
 לוָרְנַה ינֹרַא-תֶא םֶהיֵנּפִמ ּוִאְריִּת-לַא םֶעָה רֶתָידלֶאְו םיִנְנְּסַה-לֶאְו
 :םֶביִּתַבּו םֶכיִשְנ םֶכיִתְנְבּו םֶכיִנְּב םֶכיֵחַא-לַע מלה ּורכָז אָרּוּנַהְו

 -תֶא םיִהְלֶאָה רָפָיו ּונָל עַדונ"יִּכ ניבא ֵּעְמָׁש רֶׁשֲאַכ יֵהָיפ ם
 םִיַהְןַמ יָה :וְּתְכאַלְמ"לָא ׁשיִא הָמֹוחֲה"לא ּונִָּכ בוָשָגו םָתָצַע
 יםיִנְנָּמַה יםיחְמְרָהְו םיקיִזֲחַמ םִיְצחְו הָכאָמַּב םיִשַע ירֶעְנ יִצְח אּוהַה
 םיִנּוּבַהיי :הָדּוהְי תיִּב"לָּכ יֵרֲחַא םיִרְשַהְו םיִנירְׁשַהְו תֹוִׁשָקַהְו
 תַחַאְו הָכאָלְּמַב הָשע ּודָי תַחֶאְּב 'םיִשְמְע לֶבָסַּב םיִאְשְּנַהְו יהַמוחּב

 םינובו ויָנְתְמלַע םיִרּוסַא ָּבְַח שיא םיִנּוּבַהְויי :חַלָשַה תקזחמ
 רֶתְי-לֲאְו ז םיִנָנְּסַהד לֵאְ םיִרֹחַה לֶא רַמאָוי :יִלַצֶא רָפושַּב עָקּתַהְו
 םיָקֹוחְר הַמּוחַה-לע םיִדָרְפְנ ּונְחֹנַאַו הָבָחְרּו הֵּבְרַה הָבאַלֶמַה םַעָה
 ּוצְבְקִת הָמָש רַפֹוׁשַה קית 6 רֶׁשֲא ו :ויחאמ שיא

 ב תַעּב םגופ :םיִבָכּבַה תאצ רע רָחָשַה .תולמ םיִחְמרּ

 הלילה ּונָליְֵו םַׁשרי ּךותְּב ּוניֶלְי זֹוֲעגְו שיִא םֶעָל יתְרָמָא
 רֶמְׁשּמַה יִשְנַאְו יִרָעְנּו יִחאְו יִּנַא ןיִאְוז :הָכאָלְמ םָּיַהְו רַמְׁשִמ
 :"םיִמָה וחְלַש שיא ּוניִדְנִּב םיִטָשְּפ ּונחנַא-ןיִא יִרָחֶא רָשא

 שי? :םיִדּוהְיַה םֶהיַחַאד לא הָלּודְ םֶהיִׁשנּ םעֶה תֶקֹעִצ יֵהְּתַוי
 :היְחָנְו הָלְכאנְו ןְגָד הָחְקִנְו םיָּבַר ּונְחנֲא ניִתֹנְבּו ונינְּב םיִרָמֲא רֶׁשֲא

 הָחָקַבָו םיִכְרְ ּנָחְגִא ּוגיָתָבּו ּוניִמְרְכּ ּוניִתֶש םיֹנמָא רֶׁשֲא שוי
 ּניִתֹדְׂשי ְךָלָמַה תֵּדַמְל ףָסַכ ּוניִנְל םיִלְמֲא רֶׁשֲא שו :בֶערָּב גָד
 ּונֶחְגַא הָּגהְו וניִגָּב םָהיִנְבְּ ּונְרָשְב ּוניַא רֶׂשְבְּכ הָּתַעְוי :ּוניִמְרְכּ
 -ןיִאְו תּושָּבְכְנ ּוניִתְנְּבִמ שיְו םיִדְבַעַל ּוניִתְנְּב-תֶאְו ּוניִנָּבִתֶא םיִשְבְכ
 רשאכ דֶאְמ יל רח :יםיִרֲחַאל וניִמְרְכּו ונְתדָשּו יונו לֵאָל
 הָביִרָאְו יל יל למול :הֶּלֲאָה םיִרְבְּדַה תֶאְו םֶתְקַעַזתֶ יִּתְעַמְש

 6 (frtc GFA ins 3b | 7 * 6 ודמעיו | ל 4טפ | < 0 םיִחיִחְצַּב ה א
 ג dub (קזקs םיִחיִרֵצַּכ) || 8 + וג םֶתֶאְרִי | 9 0 בָשֶנַו | נס *!'רֶה | 1

 'מַהְו | rr °° frt trsp ad fin v 10 | ° prps D םיִשָמַח | 16 nonn MSS רמשמל
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 1206 | הימחנ 6,2—5,8

 םָּתַא ויָחְפְּבשיִא אָשַמ םָהָל הָרְמִאְו םיִנְנְּסַהתֶאְו םיִרחַהדתֶא
 -תֶא ףנינק ּונֲחנַא םֶהְ הָרְמֲאְו :הָלֹּודְג הָלַהְק םָהיֵלֲע ןְתָאָו םיִאָשנ
 -תֶא ּורְּכְמִּת םָּתַא-םַנְו ּונְב יֵדְּכ םיוגל םיִרָּכִמְּנַה םיִדּוהיַה ּוניָחַא
 בוטאל רפא :רָבָד ּואְצַמ אָלְו ׁשיִדֲחיו לרנַמנְ םֶכיֵחַא

 אָ הע ג - ה םישג יענו יחא נאני ניבא
 יםָהיִתיז םֶהיִמְרּכ םֶהיַתְלְש םויְִּכ םֶהָל אָנ ּוביִשֶהִיי :הָּזַה אָשַמַהדתֶא
 םישנ םָּתַא רָשַא רָהְצִיַהְו 'שוָריִּתַה ןְנְַּהְו ףָסָּכַה 'תֶאְמּו םֶהיִּתְבּו

 רמוא הָּתַא רשאכ השענ ןַּכ שֶקַבְנ אָל םֶהָמּו ביִשְנ ּורָמאיִו י> םָהְּ
 ינְצְחימג הָזַה רָבְּדִכ תֹוׂשעל םעיִּבְׁשִאָו םיִנֲהְכַהתֶא אָרְקֶאְ
 םיִקניאָל רֶׁשֲא ׁשיִאָה-לְּכדתֶא םיִהלֲאָה רעני הָבָּכ הָרְמֲאָו יִּתְרַענ
 -לכ ּורְמאּיַנ קרו רּועָב הָיִהְי הָכְכו ועיִגיִּו ותיִּבִמ הָּנַה רֵבְּרַה"תֶא
 םַּג+ ם  :הֶּזַה רֶבְּּכ םַעָה שעיו הָנהידתֶא וללַהִיַו ןֿמָא להקַה
 דַעְו םירשע תַנָשִמ הָדּוהְי ץְרָאַּב םֶחָּפ תיל יתוא הֶּגצרָשַא וםימ
 יִנַא הָרָׂשִע םיִּתְש םיִנָׁש לה אָתְסַשְתַּתְרא םִיּתְּׁ .םיִׁשלְׁש תַנָש
 יִנָפְלְרֶָשַא םינשארה תוחּפַהְו 5 :יּתְלַכֲא אל הָחָּפַה םָחָל יַחַאְו

 םיְְרַא םלקְׁשיִסַּכ רחא ו םֶָלְּב םֶהמ ּחָקיו םֶעָה"לֲע ּודיֵּבְכַה
 = :םיִהלֲא תֶאְרִי יִנּפִמ ןכ יִתיִׂשֲעדאָל יֵנֲאַו םַעָה"לע ּומְלָׁש םָהיֵרֲענ םג
 = ירֲעְנלַכְו ּונינָק אל הָדָׂשְו יִּתְמוֲחֲ תאּוַה הַמֹוחַה תֶכאָלְמַּב םגְוי5
 | םיִשָמַחְו הָאַמ םיִנָנְּסַהְו םיִדּוהיַהְו :הָכאָלְמַה-לע םֵׁש םִיִצּובָק
 רָשַאְו 8 :יִנָחְלַשלע ניִתֹביִבְסרֶׁשֲא םִיּנַהְִמ ּוניִלַא םיִאְּבַהְו שיא
 = דושענ םיִרָפִצְ תֹורְרְּב-שְׁש ןאצ דָחֶא רּוׁש דָּחָא םויל הָשענ הָיָה
 = יֵּתְׁשַקְב אָל הָחַּפַה םָחל הֶּזםַעְו הֹּבְרַהְל ןהלְכְּב םיִמָי תֶרָשַ ןיִבּו ל

 = זרָשַא לכ הָבּוטל יַהלֶא יליהָרכזײ :הֶַה םָעה"ִלע הָרבֲעָה הדי
 פ  הָּזַה םעָהֹלֲע יִתיִשָע

 רָתְיְלּו יִבְרעֶה םֵׁשנְלּו 'הּיְבֹוטְו טלבְגסִל עמְׁשנ ירֶשאכ יהי 6
 תעֶהירע םג ץֶרפ ּהָּב רַתּונאֵלְו הַמֹוחֲה-תֶא יִתיֵנְב יִּב ּוניֵבְיָא
 | לא םֶשָנְו טלבנס חַלְׁשיו> :םיִרעְׁשַב יתְרמַעַהְאל תוָתְל איָּהַה

 7 16 0 םיִשנ, א םיִאשנ | 916 0 רמאָו | זז * /גצ9 זו | * 1 תאָשִמּו |
 ° ®Var® '] | 13 Var רֶעַבִי | 14 1 c 6BAL םֶתְחַּ | 9 דָחֶא םויל | 1
 c 5MSS Vrs ִתיִנָק | 18 ** 2155 ןיידלְבַנ, ₪ 01 דלֶבְּב | 90 "שגז9 םעל |

 Cp6,1° Hill רֶׁשֲכ | ל 1 6 231155 היבוטֶלּו
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 םיִבָשְת הָּמַהְו ֹונֹוא תַעָקְבְּב םיִרְּפַכּב וָּדְחַי הָרעָנִנְו הָכְל רֹמאָל
 הָלּודְג הָכאָלְמ רמאל םיִכָאְלַמ םהיִלְ הֹקְלְׁשֲאְו ג :הַעָר יל תושעל
 ָהָּפְַא רָשאַּכ הָכאָלֶמַה תַבָשְת הָמְל תַדָרְל לָכּוא אלְו השע יִנַא

 ביִשאְו םיִמְפ עֶּבְרַא הוה כ ילא ּוחְלְשיִ+ :םֶכילֲא יָת
 תיִׁשיִמֲח םעפ הֶזַה רֶבִּּכ טְלבְנס יִלֲא תַלְׁשיו :הֶּזַה רֶבְַּּכ םֶתוא
 שוש ּומְשנְו עָמְשנ םִיוגַּב ּהָּב יִבּותָב5 :דָיְּב הָחּותַּפ תֶרנֲאְו ורענתֶא

 הָמֹוחה הָנֹוב הָּתַא בלע דֹורְמַל םיִנְׁשְח םיִדּוהָּיַהְו הָּתַא רמא
 ּתְדָמַעָה םיִאיִבְנ"םֶנְו :"הָלֶאָה םיִרָבּּכ למל םָהָל הוה הָּתַאְו
 םיִרָבְּרכ ְךְלַמַל עַמְׁשִי הֶּתַעְו הָּוהיִּ למ רֹמאָל םלְׁשּוריִב היל ארקל
 ּהָיֵהְנ אֵל רמאל ויִלֶא הָחְלְׁשֲא :ודְחְי הָצִעּונו הל הָּתַעְו הָלֲאָה
 םֶלָכ יִּכפ :םאָדֹוב הָּתַא ךבלמ יִּכ רַמֹוא הָּתַא רֶׁשֲא הָלֲאָה םיִרָבְַּּכ

 יהָתעְו הָשָעַת אלו הָבאְלִמַהְמ םֶהיְֵי פי רמאל ונָתּוא םיִארמ
 ךןֶּב הָנְיְוְב הָיֲעַמְׁש תיִּב יִתאָּב יִנַאַופ  :ףָךְיתֶא 'קומ
 לָכיֵהֲה ְֹוָת"לֶא םיִהלֲאָה תיָּב"לֲא דֵעֶננ רֶמאיַו רָע אּוָהְו לָאְבַטיִהְמ
 ְֵגְְהְל םיִאְּב הָליֵלְוְךֵגְרָהְל םיִאָּב יִּב לָכיַהַה תֹותְלַּד הָרָנסַנְו
 יָחְו לָכיַהֲהלֶא אֹבי-רַׁשֲא יֵנֹומְכ ימּו חְרְבַי יִנּומָּכ שיִאַה הָרְמָאְוי
 יֵלֲע רָּבְד הֶאּובְּנַה יֵּכ וְחָלָׁש םיָהֹלֲאדאל הֵּנֲהְו הָריֵכֲאְו :אֹובָא אל
 כ הָשַעְאְ אַריִא ןעמל יאוה וכְׂש ןעֶמְל 13 ורכש טלבו הָּיְבֹוטְו

 יִהלֲא הָרכזיי ם :ינְִָּחי ןעֶמְל עֶר םשל םֶָל הֶיָהְו יִתאַּמָת
 רֶתְלּו הָעיִבּנַה הָיְדעונְל םנו הָלֲא ויְָעמְּכ םלבְנסְלּו הבול
 םיִרְׂשֲעְּב הָמֹוחַה םלְׁשּתַויפ :יִתֹוא םיִאְרְיִמ יָה רֶׁשֲא םיִאיֵבָּנַה
 רשאּכ יַהְמפ  םפ  :םֹו םננְׁשּו םישמָחל לולא הָׁשַמֲחַ
 דֵאְמ ּולּפיַו ּוניֵתֹביִבְס רֶׁשֲא םִיּוּנַה- לָּ וארו נימול ּועמש
 ו םֶּגיז :תַאַּה הָכאלִמַה 7 ּוניִמלֶא תֶאַמ יִּב ּועִָיו םָהְיִניִעְב
 רָשַאְ הּיבּוט-לע תֹוכְלּוה םֶהיִתְרנֲא הָדּוהְי יָרֹח םיֵּבְרַמ םַהָה םיִמָיְּב
 ןִתָחדיִּב וכ הָעּובְׁש לעב הָדּוהיִּב םיִּבַיִּכ :םֶהיִלַ תואְּב "הָיָבוטל
 :הָיְכְרְּב ןִּב םֶלָשִמתַבתֶא חקל ונְּב גוי חַרָאדוַב הינכׁשל אּוה
 חלש תֹוָרְנַא ול םיִאיִצְוִמ ּויַה יִרָבְדּו יִנָּפְל םיִרָמִא ויה ויתבוט םגיפ

 פ  יִנָאָדְל יבמ
 2.516 006 6 9, ()9* םיִרְפְּכַּב | 4 10155 3ג הָּפְרַא || 6 * 6! בּותְכְו |
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 1208 הימחנ 24—7,1

 Ww ּוָדְקְּפִיַ תֹוְתלְּרַה דיִמעֶאְו הָמֹוחַה הָתָנְבְנ ג ראק יִהְיַו 1

 ..*ןי*

 םעֶהְו הלנה ג םילי תבחר ריִעָהְוי ס "ּותיִּב דגנ ׁשיִאְ וְמְׁשמַּב

 -תֶא הִֵבְקֶאְו יל לא יָהְלֶא ןתיו 5 :םיּונָּב םיִּתַּב ןיאְו ּהָכֹותְּב טעמ

 שחיה רֶפְס אָצְמֶאְו ׂשָחִיְתַהְל םָעָה-תֶאְו םיֶננָפַה"תֶאְו םיִרחַה
 פ וב בּותְּכ אָצְמָאְו "הָנֹוׁשאָרְּב םיִלּועָה

 רַצָגְכּובְנ הָלְנָה רֶׁשֲא הָלוגַה יִבָשִמ םיִלַעָה הָניֵדְמַה נבו הָלָא
 "מע םיִאְּבַה וריִעְל שיא הָדּוהיְלְו םֶלָשּוְיל ּובּושִיַו ילָבְּב ְּלִמ
 תֶרַפְסִמ ןַשלּב "יכְּברֶמ ינטחנ הָיְמעְר הָיְרזע הָיְמְחְנ עּוׁשי לֶבָּבְרְ
 יהָנעְּב 'םּוחָ יונ

 םיעְבְׁשְו האמ םִַפְלַא ׁשֹעְרַפ יג ם :לֶאָרְׂשִי םע יִשְנא רפְסִמ
 | ענְּביפ פ :םְנׁשּו םיִעְבַׁש תֹוִאַמ שְלָׁש הָיָמַפׁש ינְּבפ ם :םיגָשּו
 עושי יִנָבִל בָאֹומ תַחַפ"יֵנְּביי ם :יםינׁשּו םיִׁשמֲח תּוֶאְמ ששי תר
 ףָכֶא םֶליֵע יגְּב5< ם :רָׂשֲע הנֹמָׁש תֹואַמ הָנֹמׁשּו םפְלַא בָאֹויְז
 םעְּבְרַא תֹואַמ הָגֹמְׁשי אּותז נְּביפ ם :הָעְּבְרַאְו םיִׁשָמֲח םִיָתאָמ
 ׁשׁשי יֹנְב יִנּבפ פ :םיִׁשְׁשְו תֹוִאַמ עבׁש יֵּכז ינּביצ :יהָׁשַמֲחַו
 םיִרְׂשֲע תֹואַמ ששי ייֵבַב ינו ס :"הנמשּו םיִעָּבְרִא תואָמ
 : יםינשו םיִרְׂשֲע תֹואַמ שלש םִיֿפְלַאי דנוע יִנְּבִח ם :יהנמשו

 ינגב נב  ם יהָעְבָשְו םיִשָש תוֶאַמ שש" םֶקיִנְרְא גב מ
 םיִשָמְח תוֶאְמ ששי ןיִדָע יִנְּבִ אם  :יהָעְבָשְו םיִשָש םִיַפְלא
 ל :הנֹמׁשּ םיִעָשָת הימל רַמאִנְּביי ם :'הָׁשִמֲחו

 = תוָאמ שלש" יב גבי ם :'הנֹמׁשּו םִרְׂשְע תואמ שלש םֵׁשָח
 נפ ם :רָׂשֲע םיִגָש הֶאַמ ףֶרָח ינְּ+ סם :'הָעְְּרַאְו םיִרְׂשְע
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 םיָנֹמׁש הֶאַמ הָפֹטְנּוםֲחְלתיִב ֵשְנַא ם :הָׁשִמֲחְו םיעְׁשת ןֹועָבְ
 יֵׁשְנַא= ם  הָנמְשּו םיִרָשָע הָאמ תֹותָנְע יֵׁשְנַאז ם :הָנֹמְׁש
 הָריִפְּכ יםיִרְעְי תָיְרִק יֵׁשְנַאאפ סם םִָגְׁשּו םיִעְבְרא יִתָוָמְזע-תיִב
 עבָנָו הָמָרָה יׁשְנַאפ ם :הָשלְׁשּו םיִעְּבְרַא תואמ עְבָש תורָאְבּו
 :םִיָנְׁשּו םיִרְׂשֲעְו הֵאַמ סָמְכַמ יִשְנַאּיי ם ורָחֶאְו םיִרְׂשֲע תֹואַמ שש

 יִשְנַא3ּ ם 1 *השלָשּו םיִרָשְע האמ יִעָהְ ילַא-תיב יׁשְנַא ס
 םִיַתאָמ ףֶלֶא רָתַא םָליֵע יב ם :םִָנְׁשּו םיִשָמָח יִרָחַא .ָּבָנ
 ס :םיִרְׂשֲעְו תֹוִאַמ שֶלֶש םֹרָח יִגְּבפ ס :הָעְּבְרַאְ םיִׁשַמֲח

 דיִדָח דלײגְּבצ ם :הָׁשִמֲחַו םיעְָּרַא תֹואַמ ׁשֶלָׁש ֹותֵרְי גב
 םיִפְלַא תָעְלְׁש הֵאָנְס יֵנְּג> ס  :ידֲחֶאְו םיִרְשָעְו תֹואַמ עְבָשי ונאָו
 ס  :םיִׁשלׁשּו תֹואַמ עָשְּת

 :הָׁשלְׁשּו םיִעְבׁש תֹואמ עֶׁשִּת עושי תיִבְל הני יֵנְּב םיִגֲהְַהּ
 ףֶלָא רּותְׁשִפ ינְּךי ם :םִָנְׁשּו םֵׁשִמֲח ףלֲא רַּמֲא נפ ם

 ס רָׂשָע הָעְבַׁש ףֶלַא םִרָח יְּי ס :הָעְבְׁשְו םִעְּבְרַא םִיָתאָמ
 ם :הָעְּבְרַאְוםיִעְבׁש *יהָוְוְִל יִגִל לֶאיַמְְקְל' עּׁשריגְּב םִיולַה 5
 ס  :יהנמשו םיִעָּבְרַא הָאַמ" ףַסַא יִנָּב םיִרְרְשִמַה+

 אטיטח יִנָּב בּוקעדינּב ןֹמְלמיִנְּב * רַמָאיִנְּב םֶלָשיִנב םיִרעָשַה
 ספ | יהְנמָשּו םיִשלָש הָאַמי יבש יִנְּב

 סֶריקיִנּביז - ם  :תוְעְבַטיִגְּב אָפָשַחְיְִב אָחציִנּב םיִניִתָנַהי
 פ יִמְלָש יְִּב אָבְנְהיִנְב אָגְבְִיִנְּבַ* ספ יְִּב אָעיִסיְּ
 :אָרוקְב גב ןיִצְרִיְִב הָיִמְרִדיְִּבִפ .פ  ירחְניְּבלָּדִניגְּבןֶנחִיִנְּביפ

 םיִנּועָמְדיִגְב יסָבְדיִנְבִ< אם ּ:חְסֶפ יִגְב אָּזְעְדיִגַּב םֶזנְיִנֶּביי ם
 .ם רּוְרח גב אָפּוקַחייֶּב קּבְקַבהיִנְּבִה א.ס  :"םיִסָשוָפְנ יְִּ
 יִנָּב סוקְרְבְגְּב< ₪ :אָשְרִח יִנָּב 'אָיִחְמִדיִֶּ יתיִלָצַבדיִנֶּב<
 ס | אָפיִטח יִנְּב חיִצְנ ינּב55 ם וחַמָת יֵנְּב אָרְסיִס

 יס  ?אָדיִרֶפ יִגְּב תָרָפסייָּב יִטּוסדיִנְּב הָמלְׁש דב יִנָּבִ
 ליֵׁטַתיִגְב היטפְׁש יִגְּבפ ס לג יִגְּב ןוקרדייגב אָלַעְיִדיִנְּב
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 | 0 הימחנ 8,4—7,60

 יִדְבע יִנְבּו םיִניִתָּנַה-לַכס ספ :ףןֹומָא ינְּב םִיָבְצַהי תֶרָכֹפ ינְּב
 םיִלועָה הָלֲאְוו פס  :םְֶנְׁשּו םיִעְׁשְת תואַמ שלש הָמלָש
 םֶתְבָאתיִּב דיִּגַהְל ּולְכָי אָלְו ירָמִאְו ןוּדַא" בּוְרַּכ אשרח לת חל לָּתִמ

 שש אָדְנ ב הָיְבייִנְב הָיִליְּב :םה לֶאְרְשּוִמ םֶא עז
 י :םִיָנְׁשּו םיִעָּבְרַא תואמ

 חקל רֶׁשֲא ילזרב גב ץוקה יגָּב הָיְבָח ְּב םיִנָהְּכַהְהְִמו
 םֶבָתְכ ּושְקַּב הָלַא<י :םֶמֶשדלע אָרְקִיַנ "הָשא יִדְעְלִגַה ַלְוְרּב תֹונְבִמ
 אָתָשְרִתַה רָמאָיַו5 :הָגִהְּכַהְִמ ּולַאְנְיו אָצְמִנ אָלְו םיִׁשְחיְתָמִה
 :םיִמְתָוםיִרּואְל ןֶהֹּכַה דמע דע יםיִׁשְָקַה ׁשֶָקִמי ּולְכאְידאל רֶׁשֲא םֶהָל

 :םיִׁשְׁשְו תֹוֲאַמישְלׁש םִיַפְלַא אובר עֶּבְרַא דָחֶאּכ לָהָקַה"לְכי
 תֹואֹמ ׁשְלׁש םיֿפְלַא תַעְבׁש יהָּלַא םֶהיִתֹהְמַאְו םֵהיֵדְבַע דל
 ; יתְׁשִמֲחַ םיִעָּבְרַאְו םִיַתאָמ תּוְרְׂשִמּו םיִרְרְׂשְמ םֶהְלְו הָעְבְׁשְו םיִׁשלְׁש

 עֶבָׁש םיַפָלֲא תש םיֹמָח הָׁשַמְֲו םיֶׁשלׁש תוִאמ עבְרא יל
 אָתְׁשְרִּתַה הָבאָכָמל ּונְתָנ תֹובֲאָה יֵׁשֹאָר תָצְקִמּו>פ :םיִרְׂשֲעְו תֹואַמ
 םיִנֲהְכ תֹונְתְּכ םיִׁשִמֲח תֹוָקְרְזמ ָּלֲא םנֹמְּכְרּד בָּתָז רֶצֹואָל ןֵתָ
 רצֹואְל ּונְתְנ תּובָאָה ישאְרְמו* ם :יתֹואמ שמחו םיִׁשלְׁש

 :םִיָתאָמּו םִיפְלַא םיִנָמ ףָסָכָנ תֹוְּבר יּתְׁש םיִנֹמְּכְרּד בָהָז הָכאְלְּמַה
 םיִנָמ ףֶסֶכְו אובר יִּתְש םיִנֹמְּכְרַּד בָהָז םעָה תיִרֶאְש ּונְתָנ רֶׁשֲאיי
 םִיוָלָהְו םיִנֲהְַה ּובְשִיַוזי :הָעְּבשְו םיִשש םיִנָהְּכ תֹוָנתָכָו םִיפְלא
 'םֶהיִרָעְּב לָאְרְשַלְכְו םיִגיִתּנַהְו יםָעָהְְוִמּו םיִררָשְמַהְו םיִרָעושַהְו

 לכ ּפְסֶאיַנ י 8 :םָהירֲעְּב לֵאָרְׂשִי ינְבּו יעיִבשַה שֶדְחַה עּגיַ
 אָרְזִעָל ורמאיו םיִָמַהְ-רעָש יִנָּפְל רָשַא בוחרֶהלֶא דָחֶא ׁשיִאַּכ םֶעֶה
 :לֶאְרְשותֶא הָוהְי הָּוצרְשַא הָשִמ תֶרות רֶפְסתֶא איִבָהְל רפפה
 לכ הֶׁשֲא-רַעְו שיִאמ פָהְקַה ונפל הָּרוּתַה-תֶא ןֵהֹּכַה אָרְוע איב

 בּוחְרֶה ינפל בירק :ִעיִבְשה שחל דָחֶא יב עַמְׁשל ןיִבַמ

 ארז דמעה + :הָרותַה רֶפְסלֶא םַעָה לכ נז םיִניִבַמַהו םיִשָגַהְ
 עַמָשְו היִתִתִמ ולְצֲא רמעיו 4בּדל ּושַערָשַא .ץע"לדנמדלע רפֹפַה

5g ‘“cfEs7 || 6r°° cfE 5g | 62 VarS 'N}, cfE 6o | 63° cf ₪ 61 | 
° Seb הָשֶאְל | 64 mlt MSS ,ּואָצְמְנ 6] ₪ 62 | 65 7% 60 ₪ 63 | 67 * conjg 

  cf E 65 ||? nonn MSS Edd addunt E 66, sed deest in optimתעבש  cהָלֶא

MSS | 69 7% סזס 6 6 01 || 72 °° prb add | ° mlt MSS interv. 
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/ 8,5—18 NEHEMIA 1211 

 לֵאְׁשיִמּו הָיָדַּפ ולאמָשִמּו' וגיִמידלַע היׂשעְמּו הָיקְלַחְו הָּיְרּואְו יהָיָנעֹו
 רֶתָּסַה אָרְזַע חַּתְפיַופ :"םֶלָשִמ הָיְרְַז הָנָּדַּבְׁשַחְ םֵׁשֲחְו היכל

 דד-

 :םַעָהְ לכ ודְמָע יחְתַפְכּו "הָיָה םַעָהְדלְּכ לַעָמייּ םֶעְהלכ יעל
 ןַמָאווַמָא םֵעָה- לכ ּונעיַ לדה םיִהלֲאָה הָוהְי-תֶא אָרֶזָע .ךרביו

 יִנָבּ עושיוז :הֵצְרֲא םִיַפַא הוהיל וחש דיו םָהיִדָי לַעָמְּב

 ןנֲח דָבְוי הָיְזְ אַ הישע הוה ויִתְבִש בוקע ןיַמהֶיְברׁשְו
 ָאְרְקּו :םָדָמָע-לע םַעְהְו הָרֹוּתַל םַעָה"ִתֶא םיִניִבָמ םיוְלַהְו הָיאָלְּפ
 0. ם ּאָרְקִּמַּב ניב לָכָש םוָשְו שָרפְמ םיִהלֲאָה תַרֹותְּב רַּפּפַב
 םיְוְלַהְו רפה .ןקפה יאַרְזַעְו *אָתָשְרִּתַה אּוה הָיִמָחְני רָמאיִפ
 לא םַיִהְלא הָוהיל אּוה"שְֶק 'םויה םעֶה"לְכל םַעָה-תֶא םיִניִבְמַה
 :הָרּותַה יִרְבְּדתֶא םַעָמשַּכ םַעָה לָכ םיכוב .יִּכ ּוָכְבִּמִלאְו ּולְּבַאָתּת

 תּונָמ ּוחְלשְ םיִקַתְמִמ ּותְשּו םיִגַמְשמ לא וכל םַהְל רֶמאָיַנ
 הָוהְי תוָדָחיֵּכ ּובֵצְעּת- לֵאְ ונינרַאל םִּזַה ׁשודָקי 5 ןֹוכְנ ןיאל
 22 םוַה כ ופה רָמאל םַעָהלָכְל םיִשָחַ םִילַהְוי :םֶכְּזָעַמ איה

 ס הלא ועידוה רֶׁשֲא םיִיְבְּ גניבה רב הלחנה הָחְמָש
 םיוְלַהְו םיִנֲהֹּכַה םעָה"לכְל תּובָאָה יִשאְר ֹופְסָאְ יִנָשַה םויָבּו

 בכ וָאְְמני< :הָרוּתַה יָרְבּד"ֹילֲא יליִָשהְלּו רפפה ארל
 תוָּכּסַּב לֶאְרָשְיְיִנְב ובשי רשא הָשמדדיַּב הָוהְי הּיצ רֶׁשֲא הָרֹוּתַּב
 היִרע-לְכְּב לוק ּוריִבעֶיְו ועיִמְׁשִי רֶׁשֲאוו :יעיִבְׁשַה שֶדְתַּב גַחּב
 ילעו ןָמָׁש ץעדילעו תיזילע \ ּואיִבָהְו רָּהָה ּואְצ רמאל ֶלָשּוריִבּ
 או :בּותְּכַּכ תָּכִס תשעל תובע ץע ילעו םיִרָמְת ילעו סַדַה
 תֹוָרְצַחְבּו םֶהיִתָרְַחְבּו .רננדלע ׁשיִא תֹוּכְס םֶהְל ושעיו ואיָבֵיו םָעֶה
 ושעיוי? :םִָרְפֶא רעש בוחְרְבּו םִיַמַה רעֵׁש בֹותְרְבּו םיִהלֲאָה תיּב

 גשע-אל יִּכ תוכסב ביו כס ויָכְׁשַהְמ םיַבָשַה לָהּ"
 הָחְמְׂש יֵהְּתַ אּוָהַה םִיַה דַע לֵאָרְׂשִי ב ןַּכ ןּוגְְּב עּושו יִמיִמ
 םיַהְְִמ םּויֶּבּוסּוְי םיִהְלֶאָה תֶרות רֶפְסְּב אְרְקיִני* :דֶאָמ הָלּודְ

 יניִמָשַה םוּיַבּו םיִמָי תעֶבׁש גְח"ּׂשעיַו ןוְרְחֶאָה םוה דע ןושארָה
 / ס :טָתְשמַּכ תָרָצֲע

b item: 'D היו‘ || 6 sic Oce. KO: חַּתְׁשיִו ףס* ּוֲחַתְשִַ 1 לה | 8 
 630 רות | g *= prb 384, 61 6 ₪ 6* 949 | * 1 אָרזע | < 6* 9.50 הּנַה םֹויַה|
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 \ 1212 הימחנ 17—9,1

 .םִצָּב לֵאָרְׂשִייִגְב ּופְסִאָג הוה ׁשֶדָחל הָעְבְרַאְו םיִרְשְע םויְבּוי 9
 רכנ יִנָּב לַּכמ לֵאָרְׂשִי עַרז ּולְדְּבִוי :םֶהיֵלֲע הָמְדאַו םיִקְׂשְבּו
 םמֲע"לע ּומוקיו :םֶהיֵתְבַא תונועו םהיִתאֹטַח-לע י דתו ּודְמַעַיַ
 םיִּדַוְתַמ תיִעְבְרּו םויַה תיִעָבְר םֶהיֵהְלֲ הָוהְי תֶרּות רֶפְסְּב ּואְרְקיַ
 עּושי םיִוְלַה הלעמ- לע םֶקיַו+ ס :םֶהיַהְלֶא הוהיל םיִוֲחַתְׁשִמּו
 לוד לב י וקעזוו יננִכ "יִנָּב היבש יג יהינבְׁש לאימְרק ינו
 היָנְבְׁשֲח יִנְּב לאימו עושי םיולה ָרָמאּו :םֶהיֵהְלֲא הָוהְי-לָ
 יָכיַהְלֶא הָוהי-תֶא ֹוכְרָּב ּומּוק הָיְחַתְּפ יהיִנַבְׁש הּיִדוְה הָיְברְש
 הָכְְּבלְכ-לע יםמורֲמּו ּדרבְּ םֵַׁש :ֹוכְרְבִ םלועָה-רע םֶלועַהְמ

 -תֶא ָתיִׂשְע 'ַתַא בל הָוהְי אּוההָתַאי :הָלַהְתּו
 םיִמּיַה ָהיִלֲע רֶַׁשֲאלְכְו ץֶרָאָה םָאָבִצ-לְכְו םִיַמָׁשַה יַמְׁש םיַמְׁשַה
 :םיִוֲחַּתְׁשִמ ל םִיָמְׁשַה אָבְצּו םֶלָּכתֶא הָיַחְמ הָּתַאְו םָהְּ רֶׁשֲא-לְכְו
 רּואְמ ֹותאֵצֹוְהְו םוְבאְּב ָתְרַחְּב רֶׁשֲא םיִלֲאָה הָוהְי אוה התא
 לנפל ןַמָאְנ בבל" תֶא ָתאָצָמּו :םֵהָרְבֲא ומש תְמָשו 2
 יִּוְרְּפַהְו יִרֹמֲאָה יִּתֲחַה יֵנֲענְּכַה .ץֵרָאזתא תָּתְל תיִרְּבַה מע תּורָכְו

 :הָתֶא קיד ִּכ ְיִנְבְּדתֶא םֶקְּתו ָעְרזְל תת יׁשנרַּהְו יִּובְיהְו
 :ףוס"סוילע ָתְעַמְׁש םֶתָקְעו-תֶאְו םִָרְצִמְּב וניִתְבַא יִנָעְתֶא אָרָּתו
 ּתְְי יִּכ ֹוצְרַא םע"לָבְבּו ֹויָדְבֲע"לְבָבּו הַעְרְַּב םיִתָפָמּו תתא ןֵתְתוו
 םָהיִנָּפִל ּתַעְקְּב םִיַהְויי :הֶּזַה םוּיַהְּכ םש ָךְלשַעַתו םֶהיִלְע ּודיִזַה יִּכ
 ןֶבָאדומַּכ תֶלּוצְמְב ּתְכַלְׁשַה םתיִפְדתֶאְ הָשַּבּיַּב םִיַהְּדֹותְב ּוְרְבַעַיו
 ריִאָהְל הָליֵל ׁשֵא דּומעְבּו םַמֹוי םָתיִחְנַה ןנְע דּומַעְבּוי> :םיִּזַע םִיַמְּב
 םֶהָמַע רֵּבַרְ תדר ניס רַה לע :ּהָבּובְלִ רֶשֲ ר"ת םָהְ

 תו הָרותו יקח תֹוָוצִמו םהל תְעְדּוה רשדק תבָשתֶאוי :םיבוט
 םִיַמּו םבְעְרל םֶהָל הָּתַתְנ םִיַמָׁשַמ חל :ףבע הָשמ ִיְּב םָתְל
 ץֶרָאָהיתֶא תֶשְרֶל אּובָל םֶהָל רֶמאַּנ םֶאָמְצל םַהָל תאצוה עלָפמ
 ּודיזַה ּוניתבאו םֶהְו5 | סָהָל תַתָל ָךְדְותֶא תאָשְנְ"רֶשַא
 דאָלְו עַמָשְל ּנַאָמְיִיז יִיִתוצְמִלֶא ּוָעְמָש אָלְו םָּפְרָעתֶא ּושקיו
 ספ 9, 4 * 6 יִנְבּו | ל 200155 68 הינכש | < 23155 6 ןַּב , 51155 יִנָב |
 8 6: יִנָּב | 5 * 143155 3 הינכש || * קצקפ c 6 וניהלא | = קצת כרבי |
 9 5 רֹובָּכ | * סזפ5 6 6 םֶמּורְמַה | 6 * ג5 6 6 אָרְזְע רמאיו | > 0 הִּתַא |
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9,18—30 NEHEMIA 2 

 שאְרּונְּתִיַו םַּפְרֶעדתֶא ושקיו םֶהָמִע תיִשָע רָשַא ךיִּתאָלְפְנ ּורְכַ
 "ָּךְרֶא םּוְחרְו ןּוָנח תחי הלא הָּתַאְ יםיִרַמּב םֶתְדְבַעְל בּושל
 הָכָּסִמ לגע םֶהָל ּושְעדיִּכ ףַא :םֶּתְבַזִע אלו יִדָסָחודבְרְו םִיַפא
 :תֹולדְּג תֹוצֲאָנ ושעיו יםיִרְצַמִמ יהלעה רֶׁשֲא ףימלא הֶז נמי

 רפאל עה דּומעתֶא רבב םתְזע אל םיֵּבַֹהְּיִמחרְּב ָתְַיפ
 ריִאָהְל הָלֵלְּב שֶאָה דּומַעְדתֶאְו ףֶרֶדַהְּב םֶתחְנַהְל "םֶמויַּב םהילעמ
 םֶליִּכְשַהְל ּתַתְנ הָבּוטַה ְּךַחּוְרְוי :ּהָב" וכלי רֶׁשֲא ְךרָּרה"יתֶאו םָהְל
 םיִעְּבְרַאְו :םֶאְמָצל םֶהָל הָּתַתְנ םִיִמּו םֶהיֵפִמ ָּתְעַנָמִאְל ּךְנַמּ
 אל ם םֵהיִלְנַר ּולָ אל םֶהיֵתֹמְלׂש ּורסח אל רבְדַּמַּב םָּתְלַכלַּכ הָנָׁש
 ושרי 'הֶאָּפְל םקְלָחִּתו םיִמָמַעַו תוכְלמַמ םהל ןֶתַתְו :ּוקַצְב
 :ןְׁשְּבַהדלמ גֹוע ץֶרָא"תֶאְ ןוּבְׁשָח למ * ץֵרָא-תֶאְו ןוחיס ץֶרָא-תֶא
 ְּתְרַמָא"רׁשַא ץֶרֲאָה-לֲא ז םָאיִבִּתַו םִיָמְׁשַה יֵבְכָכַּכ ָתיֵּבְרַה םֶהיֵנְבּוג
 ענָכּת יץֶרָאָה-תֶא ּוׁשְרייו םיִנְּבַה אב :תַשְרְל אֹובָל םֶהיִתְבַאל

 םֶהיְִלמתֶאְו םֶדְּב םֶגְּתַתְ םיִנעגְכַה ץֶרָאָה יִבְָותֶא םֶהיְפל
 תרּוצְּב םיִרָע ּודָּכְלִיִנ5 :םֶנוצְרִּכ םֵהְּב תֹוׂשְעַל ץֶרָאָה יִמְמַעְתֶאְ
 םיִמָרְּכ םיִבּוצָח תורב בוטה לָּכְיםיִאלְמ םיִּתְּב ּוׁשְרייו הָנָמְש הָמְדִאו
 ךְבּוסְּב ּונּדעְתַיַו ּוניִמָׁשִַו ּועְּבְשּיַו ולְכאיו .ברל לכאמ ץַעְו םיִתיזְו

 םנג יֲִחֶאְתָרּוּת"תֶא ּוכָלְׁשו ב ולו ורמי | = :לודְה
 תֹוצָאָנ ושעיו ְּךיֶלֵא םֶביִׁשֲהְל םַב ּודיִעַהְדרָשַא ּוגַרֶה ךיִאיִבְנתֶאְו
 ךיֶלֵא ּוקעֹצִי םָתָרָצ תעֶבּו םהל ורציו םֶהיִרָצ דיִּב םֶנְּתִּתַוק :תֶלּודְּ
 םיִעיִשוְמ םֶהָל ןֵּתִּת םיֵּבַרָה יִּדיַמֲחַרְכּו עַמְׁשת יםִיַמְׁשִמ הָּתַאְו
 ְךיִנַפְל עַב תושעל ּובּושי םָהְל ַחוְנְכּו :םֶהיִרְצ דָיִמ םּוֵעיִׁשֹויְו
 םִיִמָשִמ הָּתַאְו עזי ובושיו םַהְב ְָרו םֶהיֵביֲא ךיְּב םבְזעּת
 םֶביִשַהְל םָהָּב רַעָּתפ :יםיִתְ תור יָדיִמְחְרַּ םֶליְִַ עֶמְׁשַּת
 ּואְטָח ְףיַמְפְׁשִמְבּו ית ועָמְשדאלו ּודיִּזַה הָמַהְו ָךַתְרּותְְלֶא

 ושקה םֶּפְרֶעְו תרֶרוס ףֵתָכ ּוֵנְּתִַו םֶהְב הָיָחְו םֶדָא הָשעְידרֶשא 'םָב
 "דב החוב סב דַעְתַו תובר םיִגָש םֶהיֲֵע ּךַשְמִתַי :ּועָמֶש אָלְ
 17 *1 6 71185 6 םיָרְצְמְּב | ל 16 0 תו1ז MSS דָסָח | 18 * מוז 155 ףּולָעָה ||
 ל 190155 םיִרַצִמ ץֶרֶאָמ || צָפ *1 כזפ םּויֶּב | ל 1 6 10155 689 'דה"תֶא |
 21 5 6838 (0) טחססמגסד6 0070 00 סו6020ץמססש || 22 * >60, 67 66 חק6-
 סשחסש, 8 שנא שירל, קזקפ 'פָל 'פָל | * 41 6 1015 6 | 24 ** ₪+ 61 6 69%א |

  || 28 * cf 27° || °° prpsובר gov ||? 1c mlt MSS 6 Tbnסטקסצסס 6 56 27
c 68 .םיִּבַרָה | 29 * /גז9 'מזלֶא | ל 61 םֶב 
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 םיִּבַרָה ךיִמְחְרְבּויי :תֶצְרַאְה יִמַע דָיְּב םֶנֶתִּתַו ּוניִזֶאָה אָלְו ףיִאיִבְנ
 :הָּתִא םּוִחַרְו ןּוּנַח ַח"לָא יִּכ םָּתְבוע אלְ הל םתישעד אל
 ְסָחַהְו תיִרְּבַה רֶמּוׁש ּאֶרונַהְו רוּבְּגַה לונה לֵאָה ניהל יהָּתַעְו*
 'גנירְׂשל ּוניִבְלמל Ais מ-רְׁשַא .הָאלִּתַהל תֶא ְּיֵנְפְל טעמודלא
 | דַע רּושא יכְלַמ יַמיִמ ְּךמעדלָכְלּו ניאו ּניִאיִבְנלְו ּוננַהְכְלּו
 ּונֶחְנַאו תשע תַמֲאיִּכ ּוניִלָע אָּבַהלָּכ לע קיִרצ הָּתַאְו הָּזַה םויה
 = ּךַתְרּּת ושע אל ּוניַתבַאו ּוניִנַהְּכ וניִנָש ה :ּונָעָשְרַה
 קו :םֶהְּב דיעה רשא יִתוְדעלּו ףיִתוצמלֶא לבישקה אל
 הָנְמְשהְו הָבִחְרַה ץֶרֶאְבּו םֶהָל ּתַתְנְרָשַא בֶרֶה ךְבּוטְבּו םֶתּוכְלַמְּב
 הּגִה :םיִעָרָה םָהילְלעֶמִמ ּובָשדאלו ד ורבע אל םינפל הָּתְתְנרָשַא

ATT: 

 | םיכְלמל הַּבְרַ הָתֲאּובְת היל םיִדְבְע ּונָחְנַא הגה הָבּוטתַאְ
 .ּנָתְמָהְבְּבּו םיִלָשְמ ּונת-לעֶ ּוניָתואטַחְּב ּוניָלֲע הָתִתְנירָׁשַא
 ּונֲחְנַא תאֹזלָכְּוי 10 | 5 | ּונָחָנַא הָלדְג הֶרֶצְבּו םֶנוצְרִּ

 :ּוניִנַהְכ ּוניְול ּוניִרָש םּותְחַה לע םיִבְתָכְו הָנְמַא םיִתְרִּ
 הָיְרְשי :היְקְדִצְו יהָיְלכֲחְּב יאָתָׁשְרִּתַה הָיְמֲחְנ םיִמּותָחַה ילַעְו

 :ךּולמ הָיְנְבְש שּוטח5 :היִּכְלַמ הָיַרַמַא רּוִחְׁשַּפי :הִיִמְרי הָיְרזֲע

 :ןמימ הָיְבֲא םּכְׁשמ :ְורְּב ןח לאָז :הָיְדבֹע תֹוָמרְמ םרָ*
 | סם נכה הּלֲא הָנְעַׁש נלִּב היזעמי

 םֵהיֵחַאַויי :לֵאיֵמְדְק דָדְנֲח יֵנְּבִמ יּוִּב הָיְנֹזֲאְּב עּוׁשיְו םִיְולַהְויס
 רכזי :הָיבְׁשֲח בֹוחְר אָכיִמי :ןֶנָח הָיאָלַּפ אָטיִלְק הָּיַדּוִה הָיְנַבְׁש
 פ  :וניִנְּב - הָיִדוְה :הָיִנְבש הָיְברש

 דָגְזַע יִנָב5 :יִנָּב אּוְתַז םֶליִע בָאומ תֶחַּפ שעְרפ םַעָה ישאר

 2 הָיָה :רוזע הָיקְזח רֶמָאי :ןיְָע יוגב הירח :יָבּב
 לֶאְבויִׁשִמ*> :ריִזֲח םֶלָשְמ ׁשֲעיִפְגמ*י :יבוג תֹוִתְנֲע ףיָרֲח=י :יָצַּ
 שחולה5 :בּושח הָיְנִנִח עשוה*+ :הָיְנִע ןֶנָח הָיִטַלְפ :עּוי קוַרָצ
 ךולמ5 :ןֶנָע ןֶנָח היחאואז :הָישעמ הָנְבַשִח םּוחְר :קבוש אָחְלּ
 :הָבַּפַּב םֶרָח

 בז 6 'רֶב הָּתַאְו | 32 6+ הוהי | ל 1 קזמ c 6 וגירשלו | 34 קזקs 7ףַאו|
35 21155 GSA ףתובלמב. | Cp ro, 2° prps c SA הָלֵא לָכְו | ל 486 || 6 
Axelia || 5 221155 8 הינכש || ro I c 29MSS Vrs עושי | Ir 17155 3 

 'חְל | 20 = יָבּונ, 0 יָביֵנ שגצ" ( יִָביָנ  c 7,21 Esr 2,16פק || 18 prהינכש
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 םיִניִתּגַה םיִרְרָשָמַה יםיִועוְׁשַה םִיוְלַה םיִנהְכַה םֶעָה רָאָׁשּוײ
 םֶהיִנְּב םֶהיִשְנ םיִּהלֲאָה תַרּוּת-לֶא תֹוצְרֲאָה יֵמעַמ לּדְבּנַהדלֶכְו
 םיִאְבּו םֶהיִריִּדַא ָהיַחַאְדלַע םיקיִזחְמ :ןיִבַמ עדי לכ םֵהיֵתְנְבּו
 הֵׁשֹמ דִי הנ רֶׁשא םיִּהלֲאָה תַרֹותְּב תֶכְלְל הָעּובָשְבּ הָלֲאַּב
 ויֵמפׁשִמו ונינדא הָוהְי תֹוצְמ"לְּ"תֶא .תושעלו רוָמָשְלְ םיִהלֲאָה-דָבֲ

 הק אל םֶהיִָנּב"תֶאְו ֶרָאָה מל וניִתְְּב ןתנ"אל רשאי יקחו
 תבַשַה םָיְּב רָבָׁש-לֶכְו תֹוחַָּּמַה-תֶא ֿםיִאיֵבָמַה ץֶרָאָה יֵּמעְני :ּונינבְל
 תיִעיִבָשַה הָנָשַהְתֶא שָטְנְו שֶרְק םויְבּו תָּבַשַּב םָהַמ חקנ"אְל רומל
 לֶקֶשַה תיִשיִלָש וניל תַתְל תֹוצִמ נע ּונְדָמָעָהְו :דידלכ אָשַמּ
 דיִמָּתַה תַחְנַמּו תָכְרעּמַה םָחָלְלּ :ּוניִהְלֶא תיּב תדבעל הָנָשַּב
 תואָטַחְלְ םיִׁשְדקלְו םידעומל םיִשָדַחַה תותּבָשַה דיִמָּתַה תלועלו
 ּונְלַפַה ו וניהל תֶכאָלְמ לכו לֶאָרְׂשִי-לע פל

5 mA 2 pen me 

 הָוהְ הְֵּזִילע רעבל הָנׁשְב הש םיִנָמְזִמ .םוחעל תו
 -לכ יִרּּכְבּו ּונָתְמְדַא יִרּוּכְּבדתֶא איבָהְלַ :הָרוַּב בּותְַּּ וניהלא
 ונּתְמָהְבּ ניב תחת :הָוה תיֵבְל הָנָשְב הָנָׁש קמ יָרּפ

 תש nh איִבְ רֹהצְִו ׁשֹריִּת פיל יפו יוניתמּורְת
 לָכְּב םיִלָשָעָמה םיולה םהְי םיולל ּוָתְמְדַא רַשָעַמּו וניִמְלֶאדתיב
 םִיולַה רֶׂשְעֵּב םִיִולַה-םע ןהאְּ ןהפה הָיָהְוּגפ ּונְתְדְבַע יִרָע
 תבל תֹוכְׁשְלַה-לֶא ונימלא תיִבִל רָשְעַמַה רשעמדתֶא ולעי םִיולַהְ
 תַמּורָתְתֶא יֹוֵלַה יִנְבּו לאָרְׂשִויִגְב ואיִבָי תוכָשְלַמלֶא יִּכ< :רַואָה
 םיִתְרְׁשִמַה םיִנֲהְכַהו שקמה יִלְּכ םָׁשְו ָהְצִיַהְ שּוְריִּתַה ןְנְרַה
 :ּוניִהְלֶא תיָּבתֶא בזענ אלו יםיִרְרְׂשִמַהְו םיִרעוְׁשַהְו

 תולרוג ּוליִּפַה םֶעָּה רַאְׁשּו םִלְׁשיְריִּב םַעָהיֵרְׂש ּובְׁשיוי 1

 עֵׁשִתְו שֶדְקַה ריע םלְׁשיִריִּב תֶבׁשְל הָלְׂשֲעָה-ןמ רָחֶאואיִבָהְל
 תֶבָׁשְל םיִבְּדנְתמַה םיִׁשְנֲאָה לֹכְל םֶעָה ּוָכְרְבְיַי :םיִרֲעָּב תה
 פ  :םֶלְשּוְיִּ

 prps35 * 6 םיולהְו |  | add || 33 add?20 * /גצ9 םיִרָעּושַהְו | * 56+  
 -יתבְל | 36 >19155 8 | 37 * VaזS ּונֵרְכְּב | * גוט ּונָנאצְו | 38 * >65%%

 prb add | ל-ל צ 385--408 306 | 30 1 רשעב
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 ּובָשי הָדּוהְי יִרָעְבּו םֶגְׁשּוריִּב ּובְׁשְי רֶׁשֲא הָניִדְמַה ישאר הָלֲאְופ

 מנ נמו הָדּוהְי במ ושי לורי :המלש יב
 הָיְטַפָשְְּב 'היִרְמאְָב הָיְרכְז"ןּב היּנעְב 'הָיְתַע הָרּוהְי יגְּבִמ

 הָיְזֲח"וִּב הָוִחלָּכְְַּב ּךּורְּבְְְב היׂשעמּופ :ץֶרָפ יִנְּבמ לֵאָללַהַמ"וב
 | םיִבְׁשַה ץֶרֿפ-נְּב"לכ :יִנלָשַהְְּ הָיְרַכְז"וַּב ביִריֹוודְוְב .הָיְדְעְדְְב
 ס | ליָחִדיִשְנַא הָנֹמׁשּו םיִשָש תֹוָאַמ עֶּבְרַא םֶלָשּוריִּ

 = הלוק ב דויד םלׁשְמְּב אלס ןמינכ יב הלא
 = תֹוִאַמ עְׁשַּת 'יֵלס יּבנ "ויִרחֶאְוי :הָיִעָשִיְַּב לֶאיִתיִאְְִּב הישעָמְֶב
 הֵאּונְסַהְ"ְב הָדּוהְיִו םָהילע דיִקְּפ יִרְכְזדְּב לֵאֹויְוְל :הָנֹמְׁשּו םיִרְׂשֲע
 ס  :הָנַׁשִמ ריִעָה-לע

 | ףןְּב הָּיִקְלַחְוַב הָיָרְׂשיז :ןיִכְי ביִרְֹיב הָנֲעדְ םיִנֲהְכַה- ןמ
 | םָהיַחַאְו 2 :םיִהְלאְה תיִּב דָנְנ בּוטיחַאְֶּב תוירָמְדְּב קודָצְְֶּב םֶלָשִמ

 - םָחרְיְּב הֶיִדַעַו םִיְנָּ םיִָשָע תוֶאמ הָנמש תובל הָבאָלּמַה השע
 | םיִשאָרויָחֶאְנַ :הָּיכְלמְןְּבּוחְשַפְְֶּב הָיִרַכְזְָּב יִצְמִאְָּב הָוללפְִּב
 -ןְּב יוזֲחַאְדןַּב לֵאְרזע"ןְּב ייֵפְׁשַמעו םִינשּו םיִעָּבְרַא םִיַתאָמ תובָאְל
 דיִקְפּו הָנֹמְׁשּו םיִרְׂשֲע הֶאַמ לומ ירְּבִג םֶהיִחַאְו < :רָמַאְַּב תומְלָשְמ

 פ :םיִודָנהְּב לָאיְִבַז םֶהיל
 :ייִנּובְְָּב הָיְבַשַחְִּב םקיִרְעְְּב בָּׁשֲח"ןְב הָיְעַמׁש םִיוְלַהדַמּויפ

 יֵׁשאָרְמ םיִהלֲאָה תִיַבְל הָנֹציִחַה הַבאָלְּמַה"לע רָב יִתְבַשְוי
 הָדוהְי 'הָלְחְּתַה שאר ףָסֶאְְב יב אָכיִמְוב הָיְנתמּויז :םִיְלַה
 ךןֶּב ֵגְ"ֶּב 'עּומש"ןְּב יאְָּבעְו ויָחָאמ הָגְׁשִמ הָיקְּבִקבּו הֶלְּתִל
 פ  ּהָעְּבְרַאְו םיִנמָש םִיַתאָמ ׁשֶדְקַה ריֶעְּב םִיְלָה"לָּכי :ףּותידְי

 הָאמ םיִרְעְׁשִּב םיִרָמְׂשַה םֶהיֵחֲאְו ןומלט בּוקַע םיִרעוָשַהְוי
 :םָנְׁשּו םיִעְבְׁש

 :ְֹתלֲחנְּב ׁשיִא הָדּוהי יָרָע"לָכְּב 'יוְלַה םיִנֲהְכַהי לֵאָרְִׂי רֶאְשּוי
Cp rr, 4 * mlt MSS interv | ° = ‘IY? cfiChg,4 |S = ירמא ? 6) 10 || 

5 JWT cf Nu 2620 | v6 trsp ante v5 || 8 *1 םצמ 6 67 ויָחֶאְו | ל prps 
 ליַח יַרוּבִג | rסc MS :Ch g,r0dl | zr 1Ch: 9,11 )5,37( הָיְרוע | 12 Vגז6 ישע |
 13 * | יַפָמַעַו 103 9,ז2 םֶלָשֶמְרְּב הָרְוחְיְדִּב לַאיִדְעְרַּב יֵׂשֲעַמּו | ל Vגז ִזֲחַא |

  | ® dub; GA! rdv perdlwv = 4H || 15 75 1 6 10 4ויָחָאְו 6 14316
 | הידע  | > 10h 9,16הלהתה ! 1 c 6רכז | ל  | r7 * GF 1Ch 9,15ירמי

4 1Ch nym || ° Lc 0 Ch pins: | v rg cf 1Ch 9,17 || 20 = 61* .[להו 'כה' 

| 
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11,21—12,16 NEHEMIA . 

 דיִקְפּו :םִיִניִתָּנַה"לע אֲּפְׁשִנְו אָחיִצְו לָפְעְּב םיִבָשִי םיִניִתּנַהְויי |

 אָכיִמַּב הננתִמ"ְּב הָיִבשַחִּב בב יזע םֶלָשִריִּב וולה
 תָוָצְמדיִכ5 :םיִקלֶאָקתיִּב תֶכאָלְמ דֶגְנְל םיִרְרָשְמַה ףֶסֶא ןגְּבַמ
 הָיְחַתְפּו :ּומּויִּב םוָידרַבְּד םיִרְרְׂשְמַה-לַע הָנָמַאו םהילע ְּךֶלַמַה

 -לְ :םֶעְל רָבְּדלְכִל לה ךיל הָדּוהְיְּב רָיינְּבמ לֵאְבזיִׁשְמב
 ןבידְו ָהיִתנְּ עּבְַאָה תיק ושי הוה ִנְִּמ םָתְשִּב םִרצֲחה
 רֶצֲחבּו*ז :טְכָּפ"תיִבְבּוהָדָלְמְבּועְּׁשיְבּו :ָהיֶרְצֲחו לֶאְצְבַקיִבּוֲהיִתנְבּו
 ןיִעְבּו> :ָהיָתֹנְבִּו הָנכְמבּו גלָקִצְבּו :ָהיָתְֹבּו עבָׁש רֶאְבְבּו לעוש
 הָקע ָהיתדְׂשּו שיִכָל םֶהיֵרְצַחְר םָּכְדע ַחָנְז :תּוְמריְּו הָעְרְְבּו ןומְר
 :םָּנַה איִגדַע עַבְׁשרַאְּבִמ ּונֲחַיַו ָהיָתֹנְבּו

 תֹותָנִע>- :ָהיֶתְנְבּו לֶאדתיבּו איִעְו "שמ יעַבָגִמ ןָמְיְנְב יֵנְבּוי

 ונֹואְו רלג5 :םָלבְנ םיעבצ דיָרָח :םִתַנ הָמרורּוצָחנ :הֶיננע ב
 ס = ןיִמְנְנבְל הָדּוהי תָֹקְלְחִמ םִיולַה"ןַמּו5 :םיִׁשְרֲחַה יג

 לֶאיִּתְלַאְש"ְּב לֶבָּבְרְז-םע ֶלָע רֶׁשֲא םוְלָהְו םנֵהְּכַה הֶלֵאְוי 2
 םָתְר היְנַכׁש :שּוטח למ הָיְרמַא* :אָרְזִע הָיְמְרי הָירׂש עּׁשי
 הָיְעַמְׁש5 :הָנָלְּב הָיְדֹעַמ ו :הָיְבַא יות reco :תֹמַרְמ

 : עשו יִמיִּב םֶהיֵחַאָו
 תֹודיֲה-לע הָיְנַתַמ הָדּוהְי הָיְבַרַׁש לֶאיִמְדְק יוגב עּושָי םיוָלַהְול

 :תֹורָמְׁשִמַל םדגנְל םֶהיֵחַא "וָנָעְו הָיְקְּבְקַבּו :ויָחֶאְו אּוָה |
 יִביִשָיְלֶאְ ביִׁשְלֲא"תֶא רילוה ₪ םיקיזיו םיקיוידתַא דילוה עּושָיוו

 :ַעּודְיתֶא רילוה ןַתְנויַו ןתְנּויתֶא דיֶלוה עָדָיויְוי :עָדיויתֶא

 הָיִמְרִיִל היִרָמ הירש תובאה ישאר םיִנָהְכ יָה םיקיוי יַמיִבּו
 ֹיהְיְנַבְׁשִל ןְתָנֹוי כוְלְמְלוצ :ןְנָחֹוְהְי הירמאל םֶֶשְמ אָרְזֲעְליצ :הָיְננְח

oh 

 ותל הָיְרכְז איל :ייקלָח יִתֹיָרָמְל אָנְֹע םֶכְָל :ףקוי
v 2x frt trsp inter v24 et 25 | 28 8 -נָל- | 3: * ק:ק עבְנּב | * 8 שָמ | 

35 pps יֵג| || 36 7* 63155 89 ןימינבּו, קזכפ 6 6"'בֶלּו הָדּוהיִל, ג'בל תיוקְלֲחַמ | 
Cp 12, 3 prps Dn, cfv 15 || 4 Var® Nay |? 1c 3rMss ¥ jinx |51 
frt c 6 היזעמ | 7 prps AVY cf 11,12; 1Ch g,r2 | 81c 6 nirin | 

 +  (155תסתת  6( | 5 Q Jp] cf ad 1Ch 15,18 || 10קז5 (6( 65) םיִנּועְו %* 9
Tהוֹלי, sed deest in mlt accuratisque MSS || rr ™ prps ,נֶתֹויו ןֵנָחֹוי] cfv22s| 

  cfvz || * 1 6 17MSS 68יִבּולַמְל  c Kמז | pז2 6 'ִּכַה | 14 * ס ּוכיִלְמְל,
 אְיָדֲעַל.  Kהינכשל | ז5 * 6 תֹמָרְמְל, 6 3 || * 555 יִקְלָח | 10 ו .



 ן 8 הימחנ 38—12,17

 עּומַׁש הָגְלַבְל5 :"יִטְלַּפ 'הָיְדִעוְמְל "ןיִמָיִנִמְל יִרְכְז היבַאליז :םלָשִמ
 קימָעְל ילק ב :יִנע היעדיל יִנָּתִמ בירי :ןַתַנִהְי היעמשל
 :לאְגַתְנ הָריל היְבׁשֲח הָּיְלְַיי :ירָבֲ

 יתובָא יִשאְר םיִבּותַּכ עּודַיו ןנחויו עָדָיוי ביִשָיְלָא יִמיִּב םיִוָלָהְ
 = תובָאָה ישאר גול נב ם  יִסְרַּפַה שיר תּוְבְלמילע םיִנָהַּפַהְו
 יִשאְרְו :ביִׁשילֲאדּב ןנֲחֹוי יַמְו-דֲעְו םיִמָיַה יֵרְבּד רפס"לע םיֿבּותְּכ
 | ללהְל םְנֶנְל םֶהיִחַאו לָאיִמדקְדב עושי היְבְרְׁש היְִׁשֲח םִיולַה
 הָיְבִּתִמ5 :רַמְׁשמ תַמְעְל רַמׁשִמ םיָהֹלֲאָה-שיִא דיִוָד תוָצְמְּב תודוהל
 רֶמָשַמ יםירעוש םיִרְמְש" בוקע ןומלט 'ׁשִמ יהָיְב הְְֶבקכ
 יִמיִבּו קָדָצוְיְְּב עּושיְְּב םיקנוי ומיִּב הָּלֲא=5 :םיִרָעָשַה יִפְסַאּב
 ס | :רָפּופַה ןֶהּפַה אָרְזְעְו הָחָּפַה הָיְמְחְנ

 = םֶתֹמֹוָקְמ"ילְּכִמ םיִוָלַה-תֶא ּושְקַּב לשר תמוח תַכנַחבּולז
 " םִָּתְלַצַמ ריִׁשְבּו תֹדֹותְבּו 'הָחַמְׂשְו-הָּכְנֲח תשעל םלָשּוריל םָאיִבַהל

 = יתְביְִס ֶכְכַהְדִמּ םיִררׂשִמַה ינְּב ּופסַַָני* :תוְרנכְּו םיִלבְנ
 תֶנָמְזעֶו עבג תֹורְׂשִמּו לנְלִּגַה תיִּבַמוי :יִתָפְטֶנ יִרְצְִַמּו םלָשּוְי
 םיִנֲהְכַה ּורָהַטְיִניי :םֶלָשּוְִ תוביִבְס םיִרְרָשְמַה םֶהְלּונְּב םיִֵצֲח יִּ

 :הָמוחה -תֶאְו םיִרָעְׁשַה - תֶאְו םַעָה - תֶא ּורהְטיו םיִוְלַהְו .

 = תלּודּג תדות יִּתָש הָדיַמֲעֲאְו .המוחל לעמ הָדּוהְי יֵרְׂשתֶא הְלעֶאו
 םֶהיֵרֲחֲא ליו :תָּתְׁשַאָה רַעָשל המוחל לעמ מל תָכְלַהִתְ

 הָדּוהְי<י :םֶלָשִמּו אָרְזע הירו = הָדּוהְי יִרֶש יִעְחְו הֶיעָשוה
 הָירְכְז תרָצְעַחּב םיִנַהְּפַה ןְנְִּמּוֿפ ם :הָנמְרְו הָיעַמְּׁו ןְְַנבּו

 ןיָחָאְוé :ףֶסֶאְןּברּכזְִּ הָיָכיִמְדןּב הנְנַּתמדְוְב הָיְעַמְׁשְְּב ןְתנֹווְ
 ריֶׁש-יִלכַּב יִנֵנֲח הָדּוהְיִו לָאְנַתְנ ליַעַמ יִלְלְּג ליללמ לֶאְרזִעַו הָיַעמְש
 ןיִעָה רעש ילַעְר :םָהינפְל רַפֹוּסַה אָרְזֲעְו םיִהְלֲאָה ׁשיִא דיו

 רָב תיל לעמ הַמֹוחל הָלֲעַמב דיֹוָה ריע תולֲעְמ-לע לָע םנו
 = לאֹומְל יתכְלוהַה תינשה הָדּותַהְו* | :חֶרָזִמ םִיַמַה רעש דַעְו

17 * nom exc || ° prps היזעמל cf v5 || © nonn 155 9 יטלפ | כס 1% 

 ולס, 4 צ 7 | * 6 דבע | 2: קזק הידעל, 4 + 7 || 22 *1 תובָאָה | ל 16 5
 צ ציד -?

 cf) 60( דע | 2416 6 יּונְבּו | 25 =* 6סמ)8 6 5ם ו 24 | ל ( 30 10 7 (םּולש) |

prps c 6! 'wQ || 28 ° prpsלכ || ® " invers || 27 * 4MSS (cf 64 év) ] © 
sזקpגז ּורָהַטיַו | 3 V6! 'םּו'כהְמ | 30  cf v 27. 30 | =< קrפק cְִלוֵנְב,  
 תַכְלֹה תַחֵאָהְו, ,cf v 38 || 35 5c 0c 0ז* הָיָכיִמ, 09 הָביִמ | 36 * >65 קוט

 41 || ל Va:S יעמ || 38 = 1 תכלוה | ל 0 לומְל, ו לאֿמשל.
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6 NEHEMIA 1219 

 דַעְו םירּונּתה לּהְנְמְל לַעָמ הָמּוחַהְל לעַמ םָעָה יֵצֲחו ָהיֶרֲחַא ינַאו
 -ילַעְ הָנָשִיַה רַעָשלַעְו םִיַרְפא-רעׁשל לעמו : :הָבֲחְרָה הָמּוחַה
 ודְמַעְו' ןאָצַה רעש דַעְו הָאִמַה לְּגַמּ לַאננח לָּדְגִמּו םיִּגָדַה רעש

 ינַאְו םיִֶהְלָאָה תיִבּב תֶדותַה יִּתָש הָנְדֶמַעַתְנִיי :'הָרְטִמה רַעָשְּב
 הָיָכיִמ ימי הָיִׂשעמ םיִקְָלֶא םיִנֲהְּכַהְוי :יָּמִע םיִנְנְּסַה יִצֲחנ

 יּנעְו רַזעְלאְ הָיְעַמְשּו הֶיִשעְמּוי> :תוְרְצְצִחְּב הָיְננֲח הָיִרכְז .ניעוילא |
STT 

 :דיִקְפַה היתר םיירְׂשִמַה ּעיִמְׁשו רז םליעְ היכל ןגְמוהיו
 םָחמִׂש םיִהלֲאָה יִּכ ּותַמׂשִיַו םיִלֹודְג םיִחָבְז אֹּוהַה םִייַב ּוחְּבזיִנג |

 םֶלָשּורְי תַתְמִׂש עֶמְׁשִּתַו ּוחָמְׂש םיִדְלְיהְו םיֵׁשַָּה םָגְו הָלֹדְנ הָחְמִש |
 :קוחְרַמ-דַע

 תּומּורְּתל תֹוָרְצֹואָל תֹוְׁשְנַה-לַע םיִׁשְנֲא אּוּהַה םויב ּוָדָקְפינצ
 יהְרּוּתַה תֹואָנְמ םיִרְעָה יידשל םֶהָּב סוכל תּורְׂשֲעַמַלְו תיִׁשאָרָל

 :םיִדְמעָה םִיוְלַה-לעֶ םיִגָהְכַהְדלע הָדּוהְי תַחָמְׂש יִּ םִיולְלְו םיִנְַּפל |

 םיִרעְשהְו םיִררְׂשְמהְו הָרָהָמַה תָרָמְׁשִמּו םֶהיֵהְלֲא תֶרָמְשִמ מש
 יִשאָר 'םֶדָקִמ 'ּףַסִאְו דד ימיבדיכ6 ונָב הָמלָש דיֶנָד תֶנְצַמְכ
 לָבְּבְרַ ימיּב לֶאְרָשְי-לָכְוּז :םיהלאל תוָדּוהְו הָלַהְּתְ-ריִשְו םיִרְרַשְמַה

 ומויִּב םוידרַבְּד םיִרעָשהְ םיִרְרְׂשִמַה תוָיְנִמ םיִנְְנ יהיִמָחְנ יִמיִבּו |

 םויָּב Bud ce :ןְרָהָא ינָבְל םיִׁשְדִקַמ םיְלַהְו םיולל םיִשּדקִמּ
 -אל רָשַא וב בּותָּכ אָצְמְנְו םעָה יֵנְוֲאְּב הָשמ ירָפְסַּב אָרָקִנ אּוהַה
 יִנָּבְתֶא ּוָמְּדק אל יב :םלועדרע םיִהלֲאָה להק יִבָאוְמּו ינמִע אובְי
 וניהְלֶא ךפהיו וללקל םֶעְלְּב-תֶא ויל ירכָשיַו םִיָמַבּ םֶחְלּב לֵארְׂשִי

 בֶע-לְכ ליבו הָרֹוּתַה -תֶא םֶעָמשּכ יָה :הָכְרְבל יהל
 :לֶאְרָשיִמ

 -תֶא םיִנְתֹ ימה ה םֶׁשְו ו תלה הָּבְשל ול שעיופ :היבּוטל
 תוצִמ רֹהְציַהְו ׁשֹוָריִּתַה ןֶנְּרַה רׂשְעַמּו םיִלַָהְו הָנובָלַה הָקְנַמַה

 יִתייָה אל הו-לְכְּו :םיִנֲהְַה תַמּורֲתּו יִרָעּושַהְו םיִרְרְשִמַהְו םיולה
38 © frt ins ‘IY, cf v 32 || 39 * Seb [דע" | °° >6® || 4o frt vb nonn 

exc | 43/56 8 < 600155, 155\שגז6 'מל"דע | 44 * ף 686 7 | ° ca 
 | המלשו | 46 * זג5 633 ףסא  | 45 1 c 26MSS Vrsע הָדּותַה 160155

 [|  Neeuiov), frt addל םטט | 5 0 16 155 9 יִשאָר | 47 7* >65 (67 אס\
Cp 13, 1 6"+ תרות | 2 * 6 אטו (ןווט0שטסטדס || ל / גז" הללקהזתָא | 1 

 תכשלב || 5 6 הנובלהְו



 1220 הימחנ 1 2

 יִתאְּב לֶבָּביְּלַמ אָּתְמַׁשִחַּתְרַאְל םִיַּתְׁשּו םישלְׁש תַנְׁשְּב יִּכ םֶלָשּוְיִּב
 הָניֵבֲאָו םֵלְׁשּוְריִל אּובָאְול לָּמַה"ְִמ יִּתְלָאְׁשְנ םיִמי ץֶקלּו מַה" לֶא
 תיִּב יִרָצַחְּב הָּכְׁשִנ ול תוׂשעל היְבּוטְל ביִׁשיְלֲא הָשָע רֶׁשֲא הָעְרָב
 ץּוחה היִבומדתיב יִלְְּלָּב-תַא הָכיִָשַאְ דֶאְמ יִל ער :םיִהְלֲאָה
 תיִּב יִלְּכ םָש הָביִשֶאְ -תובְשִלַה ּורהְטיו הּרְמֲאו :הָכְׁשְלַהְ"ְוִמ
 םִיולַה תוויְנְמיִּכ הָעְדָאְנ :הָנּובְלַה הָחְנִּמַה-תֶא םִיִהלֲאָה

 :הָכאָלְמַה ישע םיִרְרְׁשְמַהְו םלה ּוהׂשל"ׁשיִא חרבו הנָתִנ אל
 םָצְּבְקָאָו םיִהלֲאָה"תיִּב בזעְב עודמ הָרְמָאְנ םיִנְנְפַהדתֶא הָביִרָאְוי
 ׁשריִּתַהְו ןגְּרַה רֶׂשְעַמ ּואיִּבָה הָרּוהְי"לָכְוי* םֶדְמֶעְלַע םָדַמֲעֲאָו
 קודו ןַהּכַה הּיְמְלַׁש תורָצוא-לע הָדְצוֶאְנ5 :תוְרָצוִאְל רָהְציהְו
 םיִנָמָאְ יִּכ הָיִִּתַמְְֶּב רכז" ןֵּב ןֵנָח םֶרי-לֲעְו םיִוָלַהְדְוִמ הָיְדִּפּו רָפופַה
 תאז-לע יִהְלא יִלהְרְכְז3 סם :םֶהיֵחַאל קלחל םָהיֵלע ּובְׁשְחְנ
 םימיבי5 :ויָרְמְׁשִמְּו יַהלֲא תיֵבְּב יִתיֵשְ רֶׁשֲא יֵדְסֲח חַמָּת"לַאו
 תֹוִמְרעֶה םיִאיִבָמּו תַכׁשַּבו תּוּתְנ םיִכְרְדוהָדּוהיִב יִתיִאָר הָּמֵהָה
 םיִאיִבָמּו אָשַמלָכו םיִנָאְתּו םיִבָנִע ןיי-ףאו .םילמַחַהדלע *םיִסמע

 הָב ּובָשְי םיִרצַהyְפ :דיצ םָרָכַמ םְּב ידיִעָאְו תּבְׁשַה םֹיְּב לשר
 :םֶלָשּוְיִבּו הָדּוהְי יִגְבְל תַּבׁשִּב םיִרָכֹוְמּו רָכֲמלְכְו גאָּד םיִאיִבָמ
 רֶׁשֲא ּהַָּה עֶבָה רֵבְּרַה"הֲמ םָהְל הָרְמֶאְ הָדּוהְי ירח תֶא הָביִרָאְוז
 םֶכיִתְבַא ּושַע הָכ :אולַהי :תָּבְׁשַה םוידתֶא םיִלֹלֲחְמו םישע םֶּתַא
 םֶּתִאְו תאּזַה ריִעָה לַעְו תאּזַה הַעְרָה"ִלַכ תֶא ניל ניִהלֶא אָביו
 רֶׁשֲאַּכ יהיפ ם ;יתּבָשַהתֶא לֶלַחְל לֶאְרשי-לע ךּורָח םִיִפיִסֹומ
 | הָרְמָאְו תּותָלַּה ּוָרְנָסִיַו *הֶרָמָאְו תַּבשַה י ינפל םלָשּוְִי יועש וללצ
 םיִרָעָשַהד לַע ' יִתְרַמַעַה יִרָעִנמּו תָבשַה רֶחַא דַע םּוחּתַּפי אל ָשַא

 רָבְמִמלָכ יִרכְּו םיִלְכְרָה ּונילינ=י :תָבַשה םּּב אָׂשַמ אביאל
 עּודמ םֶהָלֲא הרָמָאָו םֶהָב הָדיעֶאְו*י :םִיָּתְׁשּו םעּפ םְֶׁשּוריִל ץּוחִמ
 אוָהַה תַעָהְְוִמ םֶבָּב חֶלָשֶא דִי ּונְׁשַּתדַא הָמֹוחַה דָגנ םיִנָל םָּתַא
 םיִרָמְׂש יםיִאְבּו *םיִרַהְטִמ ּוְנְהִי רֶׁשֲא םיְוְלַל הָרְמֲאְו>> :תֶּבׁשב ואב אל
 יִלָע הָסּוחְו יִמלֲא יל"הָרְכְז תאז-םנ תֵּבַׁשַה םויזתֶא שקל םיִרָעְׁשַה
 7 6ז רַצֲחַּב | פ 6 ּהָּכְׁשִלַה | זס ,ic Occ א? הָנָּתְנ סי ּונָּתִנ | 8
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 יובישה םיִדּוהְיַהתֶא יִתיִאְר םַהָה םיִמָיּבו ג | | ִּּסַמ בְֶ
 תיִדהְׁשַא רֵּבַדִמ יִצֲח םֶתיֵנְבּוצ :תויבַאֹומ 'תֹויְנוָמע "תויִדוָּהְשא םיִשנ
 םֶמַע ביִרָאְו5 :'םַעְו םע ןֹוׁשְלְכְי תיִדּוהְי רֵּבַדְל םיִריִּכַמ יםַניִאְו
 ונּתְתִדםִא .םיהלאּב םעיִּבְׁשַא םֶטְרַמָאְו םיִשְנַא םֵהַמ הָּכַאְו םללקַאְו
 אולֲה5 :םֶכָלְו םֶיְִב םֶּהיִתְְּבִמ ּואָשִּתדםִאְו .םָהיִנָבְל םֶכיִתְנְב
 למ היה םיִּבַרֲה םִיוּגַבּו לֵאָרְׂשידלמ הָמלְׁשזאָמֲח הָלֵא-לַ
 דם לֶאְרָשילּכלַע למ םיִהלֲא ּוהָנְּתִיַו הָיָה ויָהְלאל בּוָהָאְו ּוהֹמָּכ
 -לָּכ תֶא תשעל עַמָשְנַה םֶכָלְול :תֹויְרְכָּנַה םיִׁשָנַה ּואיַטֲחַה ותוא
 :תֹויְרְכְנ םיִשָנ ביִשהל ּוניִהלאְּב לעמל תאוה הָלּודְגַה הערה

 יגרתה בנס ןתָח לוינה ןהכה בשילב עדי יְִּבַמּו
 תיִרְבּו הָנִהְּכַה ילֶאְּג"לַע יָהלֲא םֶהָל הָרָכְזפ :יֶלֲעַמ ּוהָחיִרְבַאְו
 תֹוָרְמְׁשִמ הָדיִמֲעַאְו רָכָנלָּכַמ םיִּתְרַהַמְ :םיולהו הָנֶהְּכַה
 תֹונָמְזְמ םיִּתְעְּב םיִצֲעָה ברקלי :וּתְכאלמְּב שיא םיוללְ םיִנָהְכל
 :הָבּוטְל יֵהלֲא יִלהַרֶכְ םיִרוכְּבלְו

 23 *1ּוביִשהָה | ל 0 תויִדּדְשַא || < 0 תּיִנָמִע | 24 * 5 םֶניִא יִצָחְו || ל-ל >65% |
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 וסאזסה 1. ב2 א םימיה ירבד

 . חלָשּותְמ ךגָמי :דִרָי 'לָאְללהמ ניקי :שוְנָא תש םֶדֶאי 1
 נו יַדְמּו גוגְמּו רֶמָג תי יִגְּפ  :תּפְְו םָח םש גי יְִּמְל
 וגָבּוז :הָמְרנֹותְו תַּפיִדְו ןנכְׁשַא רֶמְג גבו :םֶריִתְו יִּׁשַמּו לָבּותְו
 םִָרְצִמּו כ םָח יָנְּ  :'םיִנָדוְרְו םיִתִּכ יְׁשיִׁשְרַתְו הֶׁשֹלֲא ןי
 יְבּו אָבְתְבַסְו אָמְעְרְו אָּתְבְִו הָליוחְו אָבְס שּכ יִנָבּו :ןַעְנְכּו טּוּפ
 ירֹוּבּנ תֹוָיָהַל לַחַה אּוָה דוָרְמְנ-תֶא דַלֵי ׁשּוכְוי :ןֶדֶדּו אֵבְׁש הָמְעַר
 -תֶאְו םיִמָנעתֶאְו יםיידּול"תֶא דַלָי םִיִרָצְמְּ סם  :ץֶראְּב
 ּואצִי רֶׁשֲא ייִחְלְּבתְֶ םיִסְרֶתַפתֶאְוי :םיִחּתַפנ-תֶאְו םיִבָהְל
 = זתֶאְו ורכְּב ןוָריצ-תֶא דלי ןענכונ :יםיִרּתפַּיתֶאְי םיִתְׁשלְּפ םׁשַמ
 = דתֶאְו נִחַה-תֶאְוִיפ :יִׁשנְרּגַה תֶאְו יומֲאָה"תֶאְו יִסּובְיַהתֶאְו < :תח
 = ביז :יֶתְמֲחֲהתֶאְו יֶרמְצַהתֶאְוֶרְוְראָה"תֶאְי :יִניֵפַה-תֶאְו יקְרעָה
 < יִּדַשָמָו רֶתְגְו לּוחְו יץּועְו םָראַו ל רֶׁשבַּפְרַאְו רּוׁשֲאְו םליֵע םש

 ר רבו :רָבעתֶא ר חלש חלשתַא דלי דָשכְפְרְוי" ם
 :ןַטְקִ ויִחֶא םשְו ץֶראִה הָנֶלְּפַ ויִמִָב יֵּכ גְלֿפ דָחֶאָה םֵׁש םיָנְב יֵנְׁש
 . "תֶאְ=י :חַרי-תֶאְו תנָמְרצֲח"תֶאְוףְׁשתֶאְ ךָדֹומְלַא-תֶא דַלָ ןטְק*
 אָבְׁשתֶאְו לֶאָמיִבַא-תֶאְו לָביֵע-תֶאְו=י :הָלְִּד"תֶאְו לזּואזתֶאְו םֶרֹודֲה
 ס מקו וגְּב הָלֶאדלָּכ בָבֹוי-תֶאְו הָליִוֲח"תֶאְו ריַפּוא"תֶאְוי
 :תַרָּת רוָחָנ גורש :ּועָר גֶלָּפ רבעי ותַלָׁש 'דָשְכַּפְרַאו םשי=
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 הָלָא*פ :לאַעָמְׁשִיְו קָחְצִי םֶהָרבֲא יִנְּ>> ס :םֶהָרְבֲא 'אּוה םֶרְבָאי |
 עֶמְׁשִמס :םשְבַמו לֵאּבְדַאְו רֶדְקְו תויָבְנ לאֵעָמְׁשִי רוָכְּ םתדלת
 יִנְּב םֶה הָלִא הָמְדקְו שיִפָנ רּוטְינ :אָמיִתְ ידֶדָח "אָשַמ הָמּודְו
 ןשי ןרמזתא הָרְלִי םָּתָרְבַא שלי הָרּוטק יִנְבְּו* ס :לאָעְמְשְי
 ןיְדְמ ינְבּוצ :"'ןרדו אבש ןשקי יִנְבּו ַחּוָשְו יקֶּבְשְיְ ידי דמי
 ס :הֶרּוטְק יֵנְּב הָלֶאלְּ הֲעלָאְו עֶריִבַאו ְּךֹוֹנֲתו ירפֲעְו הפיעי
 ושע יב 5 :ילארשיו ושעי קחְצִי יַנְּב קֲחצִיתֶא םַהְרְבַא דלויה

 רֶּוְו ןָמיִת פלא בי .ם = :חרקו םלעְי שועיו לע פי
 הָמש תרז תחנ לאור יִנְּבי ::קֶלָמַעְו 'עָנְמַתו 'זנְק םֶתְעִנְו "יִפצ
 :ךשידְו רַצַאְ ןשידו הנ ןוָעְבִצְו לָבושו ןמול ריעש נבו :הִָּמּו
 ין ילע לבוש יִנָּביי :'ִעָנִמִּת ןטול תוחאו" "םמוהו ירוח ןטול יִנָבפ
 הָנֲע ייֵנְּבי :יהָנעְו היא ןועְבַצ יִנְבּו נואו יֵפְׁש ילביִעְו תַחָנַמּו
 הלב ירָצֲאדוָנְּב :ןְרָכּו ןֶרְתִיְו ןְֵׁשֲאְ ןרמח יןושיד י ינְבּ ושי

 ס ןֶראְו ץוע ןשיד יִגְּב ךשעי נעו
 ינבל ְּךֶלַמְּדְלַמ יֵגְפִל םודֶא ץֶרָאְּב ּוכְלְמ רשא םיִכָלִּמַהי הָלֶאְו

 למ עלָּב תמו :הָבָהְנִּד וָריִע םֶׁשְו הושבו יעַלְּב יֵלֲאָרְׂשִי
 םשּוח ויּתְחַּת למ בוי תמי :הָרָצְּבִמ חַרָזְּב בָבֹוי ויָתְחַּת
 הָּבַמַה דדְּבְוִּב דַדַה ויָּתֲחַּת דלֶמי םשּוח תֶמיופ :יִנָמיִּתַה ץֶרֶאַמ
 ויּתְחַּת ּךְלְמִיַנ דָדַה תָמָיַויז :"תוָיע ורע םשְו בָאומ הֶדְשְּב * ןְנְדיתֶא

27 ~° >6° || 29 6” (kai) Nagta(y)nA || 30 * Gn 25,14 מו || ל םסתת' 

MSS 05505רדח 6% א 67 4508; cf ad Gn | ° 6 Oawuav || 31 5,19 בדונ | 
 |  617- Aap. GMS = al || © G“+vb nonnל 65% /\סוססע | 200% 65 % 32
33 °° 6” Fagep (6 Faigap) kK. Ogep, 6” Faiga .א Fogep || 34 71 6 5 

  6 6% | 36 * ca 30MSS G3MS5 (Zagw) Gn 36,11 DY; 6Aושעו בקעי
Zwgap = DY? |? Var ‘pi | ¢ >MSKee 495 || 38 = 6” Qvav (e 40?), GAT 
MSS Kk, Adap x. Piowv (X Atdav) || 3g * 6BF™MSS x, Awuav (6% Huav); 1 “T] ut 
Gn 36,22 || ° 6F k. Allae xk. Nauva || 4o * lc mlt MSS 6*($) Gn 36,23 

 60 DW:ת | © 6A Zwg Zwpap 6% 2076, *4ןולע | 5 6% זוקמג 6- סטקטג
cf 36 || 5 115 691 --ן | > 6% 00 67 Avav (sic et 41) 6M = fl | 
ar * Seb j3 || ? Gn 36,26 [---; .7*6--א EAiBaua Buy. A. || 1c mlt MSS 
65029 Auada(u) Gn nn | 42 * 6° Qoap ||» 6 Bokaay || © cf ad Gn 36,27; 
6 x. Zavav || § 1 c 22MSS 6“ Gn jpy] vel c 6° Jpy| cf Nu 33,318; Dt 
  6 BoAax (6! Baio) || © 6 Zengwp || 45 6םֶהיִכְלַמ || ל 65 ** 43 | 166
(Aco) $ Dn | 46 : 654 דרב | ל 3 םדֶא “=A | K ?יע Q GNSS 

 .)? ספ = ₪5 ₪ 36,35 (9)3 תיוע ; 6590155 [6000(ו)א (םיתע



 1224 א םימיה ירבד 2,18—1,48

 תובחרמ לואָׁש ויָּתְחַּת ְךְלֶמיַו הָלְמׂש תמו :הָקְרְׂשִמִמ הלמש
 תֶמיופפ :רוּבְכעדןְּב ןנֲח לֵעַּב ויְּתְחַּת למ לּואְש תֶמַיַופ :רַהְּנַה
 לֵאבמיִהְמ ָתׁשִא םֵׁשְו "ִעָּפ וריִע םַשו 'דדַה ּויֶתְחּת למ נח לע

 :ןניפ ולא הָלֶא ולא המבילהא תל :תַתִ ולא יהולע תל

 םָבֹיֵע ףָלא לֶאידְנמ ףולא=* :רָצְבַמ ףולא ןָמיִת ףיֶלא זגָק ףְלַא
 פ :םֹורֲא יפּולַא הָלָא

 :ןֶלְבָזּו רָכשְׂשִי הָדּוהיִו ל ןֹועְמְׁש ןֵבּואָר לֶאָרְׂשִי גב הָכֲאי 2
 ןְגֹואְו רע הָדּוהְי גֶּבי ם :רֶׁשאְו ד לְתְפנ ןְֹנְנִבּו ףָמֹוי ןֶ*
 הָּוהְי רֹוָכְּבורע יהיו תיִנענְּכַה 'עּוש-תַּבִמ ול דַלֹוְנ הָׁשולְׁש יִהָלַׁשְו
 -תֶאְו ץֶרֶפדתֶא ול הדל ותלכ ל רֶמְתְוצ :ּוהָתיִמיַנ הָנהְי יִניִעְּב עֶר

 ימרּכ יִנְבּוז :הָשָמְח םֶלָּכ 'ערדָו לְכְלַכְו ןָמיהְו ןַתיִאְו "יִרָמז חרַז יג :למְֲ ןרצַח ץֶרָפ יג ס :הָׁשִמֲח ֶדּוהְי בכ חכו
iz 

 ס  :היְרוע ןָתיֵא ינו :םִרֲחַּב לעֶמ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי רַכֹוע רָכְע
 :יּיבּלְּפ-תאו יםָר"תֶאְו לֶאְמָחְריתֶא ול"דלונ רֶׁשֲא ןֹורְצָח יִנְבּופי

 ינְּב איִׂשְנ ןושַחְנ-תֶא רילוה בֶדְניִמַעְו בָדְניִמעתֶא דילוה יםָרְווס
 עבו :זעּב-תֶא דילוה אָמְֶשו אָמְלָשתֶא דילוה | ןֹוׁשְחַנְויי :הָדּוהְי
 ורכְּבדתֶא דילוה יִשיִאְוי :יִשְיתַא דילוה דָבְ דָבועדתֶא דיֶלוה
 ידַר יִעיְבְרַה לאָנַתָביי :יִשְלָשַה אָעַמְשו יִנָשַה בֶדְניִבַאו בָאילַא-תֶא

Tr mw 

 לָיְגיִבַאְו היּורצ םֶהיִתְיַחאְוי6 :יִעָבַשַה דיִוָד ישָשַה םַצָאי5 :יִשיִמַחַה

 דתֶא הדל ליניִבַאווז :הָשלֶש לֶא"הָשעו בָאֹויְו יֵׁשֹבֲא הָיּורְצ יִנְבּו

 ןיְִחְִּב לכי  ס לאמה רֶתָי ׂשמְע יבא אֵׂשמע
 בָבּוׁשְו רש ָהיִגְב הָכֲאְו תוֵעיִרײיתֶאְו הָׁשֲא הָבּזֲע"תֶאי דיִּוה
 47 6% Zauaa (pr —Aa) || 5o * pl MSS 6° Gn 36,39+-'27( | ל 1

  80005 | * mlt MSS 6{$¥Y Gn YB; 6° Dorwpרדה; 65% -- ט166 02% 55
  | %5 <65 | 1 ft c Gn®3 jg | 51 ° 6” Oaiuav || > Q mlt 1155 69(רַעָפ

Gn .הולע, 65% הלוע | 52 6 גו | 53 6 Matap Mogcap ( Bauanl) | 
54 GL Apap (6° Zagwew cf ad Gn) | Cp 2, 3° 6—wv | “1? c GPP AyW| 
5 $A [leuounl = לֵאּומֲח cf $ et Gn 46,12 || 6 * Jos 7,1% ‘TQ (frt false) 

b 1c mlt MSS GI™MSS$E rR זז עדרדו | 7 pe MSS jy || 8 Seb ןבו | 
v gss cf Ru 4,18ss | g * 6! Apap, GPATIMSS — al cf | ? SBA ;(לבכ) בֵלָּכ 
65% + >. Apau || ro * GF Appav || ° 6 ng | rr 6! (bis) Ru 4,21 -=ןו | 
13 60% Au. || 15 6°“ Acou ¥ Asom || 16 al loc WN, 6” Ageia 6A ABioo || 
17 MS 7 6 25 17,25% יִלֲאָרְׂשִיַה; 1 41 | 18 ==1 3 תֶא תשא 'עדְִמ 9 

 . || 5 65 x. lacovg(השא >21155; תאו >1ג15, 11/15 תא םז תאו) || ל 65* ןטסטסק
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 -תֶא ול לתו תּפֲאיתֶא לכ ל"ח הָבּוע תֶמתופ :ןּרַאו |
 רַחָאְוי :לֶאְלַצְּבדתֶא דילוה יִרּואְו ירּואזתֶא דילוה רּוחְו>פ :רוח |

 םיִׁשְׁשְּב אּוֲהְו ּהָמָקְל אּוהְ רֶעְלְ יִבַא ליכָמתַּב-לָא ןֹורצֲח אֵּב
 םיִרְׂשֲע ליה ריִאיזתֶא דילוה בּונְׂשוצ> :בּונְש"תֶא ול רֶלּתַו הָנָש |

 ריֶאי תֹויתֶא םֶרֲאֹו-רְּׁג חק :רְְָנַה ץֶרָאְב םיִָע שולָשְו
 -יִבַא ריִכָמ יגְּב הָלֶאלָּכ ריִע םיִשָש ָהיֶתונְּב-תֶאְו תנקדתֶא םָּתִאַמ
 יהּיָבַא ןורצֶח 'תַשָאְו הָתַרפֶא יבלְכְּב ןורַצְחדתומ רחַאְו+ :דָעְלִג
 לֶאְמָחריִדיִנְ יָה זֵעֹוְקִת יבַא ירוֲחְׁשַא-תֶא ול דֶלִּתַו

 הָשַא יַהְּת6ַַ :'הָיִחַא 'סָצֶאְו ןרֶמְנ *הָנּובּו םֶריריִכְּבַה ןורְצָח רֹוכְּב
 נב הו; ם :םָנוא םָא איֵה הָרמֲע ּהָמְשּו לֶאְמחְריִל תַרְא
 יעָדְי *ימש םָנואדינְב ויהינ5 :רקעו ןימיו ץעמ לאמחרַי רוָכָּב םָר
 דלת יליַהְיִבַא רּוׁשיִבַא תֶׁשֲא םֵׁשְו>פ :רּוׁשיִבֲאו בֶדָנ מש יִנְבּ
 אל דֶלָס תַמָיַ יםיפָאְ ידלס בָדָנ יֵנָבּופ :'דילומתֶאְו ֶּבְחַאתֶא ול

 :ֹילֲחַא ךשש ייִנָבו ךָשש 'יִעָשי ייגְּו 'יעָשְי םיפא ייִנְבּו :םיִנָב |
 ינָבְּוּ ס :םיִנָב אל רֶתָי תֶמיַו ןָתְנֹוְו רֶתָי יִמָש יִחַא עָרָי יָנֶבּו> |

 ןָשֶשֶל הָיָהְדאְלְו* :לֶאְמְחְרי יִנָּב ּויָה הלא אָזְזְ .תֶלּפ ןָתְנּוי
 ןשש תי :עָחְרִי ומָשּו יָרַצַמ דָבַע ןששלו תונֶּבִםִא יִּכ םיִנְּב
 -תֶא רילה יַּתַעְר :יִתַפְתֶא דל דלתו הָשַאל ודב עָחרִי ל ותּבִתֶא
 דיֶלּוה פא ללֿפַאזתֶא דילוה דבֶזְויז :דָבָזתֶא דילוה ןַתְנְו ןֶתַנ
 הירזערנפ :הירזעדתֶא דילה אּוהְיְו אּוהיהתֶא דילה לבער :דבֹוע-תֶא
 ימפס-תֶא דילה הָׂשֲעְלָאווס :הֶׂשעְלַא-תֶא רילה ץֶלַחְו ץֶלֶמתֶא דילה
 דילה הָימְקיִו הָיְמְקְידתֶא דילוה םּולשְויי :םִולׁש-תֶא דילה יִמְסְסְו

 | | ספ (ןנרא = הנורא) 65 <. 40 | 19 6 9ק || 20 6ֵט ֵצְּב 6 3.65 18
21 65 Zepoux(x) || 24 *1 6 69 .בֶלָכ אָּב | * 41 ו | < ָהיִבָא | 5 = רוח זפ 50 | 
et 4,3 )6) 830 (לעב = לעבשא | 25 * 355K .הנב 69% 31 א ₪000 | 
Baova cf $ || %° vocal dub cf 6 || = 6”. nn (ng), GF Axiau; 1 fit | 

 | 0 ¥ Avav || 27 6“ x. Akop F Ikap ¥ efטטסע | 26 6 OZou 317155 [0]ויָחֶא
Acar || 28° 6F‘yHW cf¥ | °° >6 || © cf 32 || 29 lc mlt MSS 6” (—xaia pr 

  6713155 = it | 30 * 6% AAgokad | lcאטוג) לִיָח-- (6* ליב--) || ל 6% א\טמג
 | בו | * 6% ו06גומג 3 היעשא; ¥  66 1115*( ; id 31 (§) | 31° Sebםִיָרְפָאְו 65
1 prb יושי (= WY, WW) 6) 65 60006 || * |םסתמ 1155**% 67 'יש, 6538 'וש | 
 $  6 OuAaer 6MSS OuaaA(e)r vel sim || 32 6? Idovda; I frtcאטו 65 %
pT | 33 vocal inc cf 6 || 34 6° lwxnA || 35 cf ad 33 || 37 6” Agaunh | 
A OgAad F EAgaeh || 3g 6” Euac (crrp) || 40 cf ad 33. 
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 ורֹכְּב יעְׁשיִמ לֶאְמְחַרְי יחַא בֶלָכ נבו ם :עֶמְׁשיִלָא-תֶא
 | תַּפַתְו חרק ןיְִבָח גבו :ןֹורְבָח ייבַא הֵׁשְרְמ יִנְבּו ףיִזיִבַא אּוה
 דילוה םֶקָרְ םעקרי יִבֲא םַחַריתָא דילה עמו :עַמָׁשִו יםָקָרְו
 שלי ּהָפיִעְו5 :רּוצ"תיב יבא ןועָמּו ןועָמ יִמש-ןְבּו5 :יִמַשדתֶא
 | זזָנ-תֶא רילה ןרחְו ָּּג-תֶאְו 'אָצומתֶאְו ןֶרֶח-תֶא הל בל
 לכ ׁשֶגליפ 5 :ףֵעָׁשְו הָפיֵעו טלפו וְׁשיִגְו םָתֹויְו םֶגָר יְהִי ינְבּול
 -תֶא הָּנַמְדִמ יִבַא תעש דלת :הְנֲחְרַּת" תֶאְו רֶבָׁש דלי הָכעַמ
 יִנָּב ּויָה הָלֲאט :אסכע בָלְּכתַבּו אָעְבְג יִבַאְו הָנְּבְכַמ יבא אוש
 | יאָמְלַׂש :םיִרעְי תיק יִבַא לבוש הָתָרְפֲא רֹוְכְּב רוח" בכ
 = יָבַא לבושל םיִנָב ּויָהיִו< :'רֶדָּנתיב יִבֲא יִףָרָח םֶחְל-תיִב יִבַא
 - ֶרֶתִיַה םיִרָעָי תָיִרְק תּוחְּפָשַמּו :"תוחְֶמַה יצַח "הָארֶה םיִרָעְי תירק
 | :ילֲאָתְׁשֶאָהְ יִתְעְרצַה ּואָצִי הָלֲאַמ יִערְׁשִּמַהְו יִתָמְׁשַהְו יתּפַהְ

 = יִעָחו בָא תיּב תרְמע יתְפוֲמנּו םָחָל תיּב אָמָלֹש נב ם
 | םיִתָעְרִּת ץַבְעַי .יובְשְו םיִרְפֹוס תִֹחְפְׁשִמּו :יִעְרְצַה יִּתְחַנָמַה
 | :בָכְרקתיִב יִבֲא 'תַמַחְמ םיִאְּבַה םיניִקַה הָּמִה םיִתָכּוׂש םיִתָעְמַׁש

Berrieורוָכְּבַה ןרְבָחְּ ול"דלונ רֶׁשֲא דיִוָד יִנָּב ּויָה הָלֲאוי  = 
 :תיִלָמְרּפַה לייבל לאנד יָנׁש תיִלאעֶרזיַה םעניִחַאל ןֹוְמַא
 = יִעיִבְרָה רּושּנ למ יימלת- תֵּב הָכעַמְדוְּב יםיִלָשְבַאְ יֵׁשלְׁשַה*

 הָלֵנעְל ערי יׁשְׁשַה לָמיבֲאל הֶיטפִׁש ישימחקי :תיגחְרְ יהָיִגְא
 הֵׁשְׁשְו םיִנָׁש עַבְׁש םֶשְּדְלִמיו ןֹורְבָחְּב ול"דַלֹונ הָׁשׁשצ :ּותְׁשֲא
 -יודלונ הָלָאְ ס :םלָׁשּוריִּב ְּךלַמ הָנָׁש שולשו םישלָשּ םיִׁשָרֲח
 -תַּב יעושתבל הָעְּבְרַא .המלשו ןַתַנְו בְבושְו יאָעַמְש םֶלָשּוריִּ יל

 :עיִפַיַו פו "הנ טָלפלאְו" יֹעֲמְׁשִלֲאְו רחב :לָאימע
 42 * 6: 'ומ; 1 קצט 6 6לָנהַָשְרַמ || ל + 1 || 43 7 67 0006 א. 0

k. Pwnu || 44 ©” lakiav 5% 6קאססע! F lepekau; l frt Dp! cf Jos 15,56 || 
45 6” Fedcoup || 46 ° GF Qpwv | ° 6F@ lwca(v) | © GP“ Fetove F FoZet 
et Fatag 6MSS Fatep; prps Il) (3MSS ]tx) || 47 * Var®S ‘ne (Ms )ה' | 
b 1 c GA+mlt MSS ql (—ם( || 48 1 c מסמn MSS דלי | 49 1דֶלֹויַו | 01 
c S02) J Jj gr ° 6A EaAwpwv | * 6 םרח || = 6 ft רודְג"תיב | 521 
)cf 4,2( הָיֲאְר | * 1 קזמ ( 54) יִּפְחְנמַה | 55 * א ּובְשו ס יִבָשּוי | ל 6* א 

 ו
 | 6 א םימיה ירבד 2,423.7

rac lps: 

as. amg bon Ds PP dA ADR anc PSV ו-רמממממ 

 אא

 "לכ

 < גט | ק 3, ז *1 6 6 יִנָשַה || * 1 בָאְלִּכ 25 33 6 5 (בלכ) | 2 * 4 ל <
 [ 6ג 20155 25 || ל 5 ימלות ₪ 6 | 6 Opvias || ב 5 םערוטיא 5* = 8 ||
 = 5 * תמוז 155 ודְלזנ | * 144; 25 514% 5 עומש, ₪ 15 16,9 || < 15999 79 60

  || 6/7 °° >25; dl (dittogr)עַבָש-תבל || 6 5 1 סצמ 6 21155 14,5 25 5,15 עגש-- |
 .) <115(לא <
 רש

 הטפה ===
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 -יִנָּב דבְלִמ דיִוָד יִנָּב לכפ :'הָעָשִּת טֶלְפיִלֶאְו יֵעָריְלֲאְו עָמָשיִלַאְו <

 אָפֶא דֶָב היא ַעְבְִר הָמְלָשְכּוי< ם :םָתֹוחֲא רָמְְוםיִשְנליִפ |
 ּוהָיִצְמַא :ֹונְּב שֶאּוי וָנָב והָיִזִחַא ונְּב םרוייי וְנְּב טָפָשּוהָי ֹונְב .
 :ונָב הָשַנְמ נב ּוהָיקְח נָּב זחא נב םָתֹוי ֹונְב הָיְרזִע ּונְּב |
 ינָשַה ןָנָחוי רוכְּבַה היא רָנְבּוו5 :ֹונְב היא נב ןומָאצ |

 הָיְנְכִי םיִקָיוהְי נבו :םּוְלָש יִעיִבְרָה והוקדְצ יׁשלְׁשַה םיִקִיֹוְהִי
 :ֹונְב לָאיִּתְלַאָש רַפַא הינְכִי "יִגְבּו = :ֹוָנְב הָּיקְדצ ּונְב
 "היָדַפ יֵנְבּופ :היְבַדְנּו עמְשוה הָיְמְקְי רצֿאְנְׁשְו הָיָדְפּו םֶריֵּבְלַמּוי
 :םֶתְוחַא תיִמלְשּו הָיְנִנִחַו םֶלָשְמ לָבְּבְרז"ןָבּ יִעָמָשְו לָבּבְרַז
 דובר :שַמָח דָסָח בֵׁשּוי הָיְדסֲחַו הָיְכָרְבּו ילָהאְ להָבָשָחְרְייפ
 יונ היד נב ףןְנְרַא יִנְּב .תיפר נב הָיָעָשיִו היִטלפ ; הָיִננְח
 ַתיִרָבּו ילֲאָג ׁשּוטַח 'תיַעְמָש ינָב" הָיִעַמְש הָיְנַבְש יב יהָיְנַכְש
 םקירזעְו הָיִקֶזִחְו יניעְוילֶא היְרעְנְרְב :הָשָש טָפָשְו הָיְרענּו
 ןֶגֶחויְו בוקע הלו ביִׁשְלֲאו והיו יניעוְלֲא יגבּו>+ :השלש

 יֵמְרַכְו ןֹוָרצֲח ץֶרַפ הָדּוהְי יֶנְּבי 4 :הָעְבְש יִנְנעו היל |
 -תֶא דילה תַחָיְו תַחְיתֶא -דילה לְבֹוׁש-ןְב הָיֲאְרּול :לָבושְו רוח |

 םֶטיִע יִבַא הל ס :יִתְעְרַּצַה תֹותַּפְׁשִמ הֶלֶא דֵהְליתֶאְו ימּוחא
 רדְג יִבָא לֶאּונְפּוצ :ינֹופְלְלצַה םָתוחַא םֵׁשְ שבו אַמְשִיְו לאָעְֶזי
 :םֶתְל תִיִּב יִבֲא הָתרְפֶא רֹוָכְּב רּוח"יִנְב הלא הָשּוח יִבָא רֶזַעו

 דלתו :הרענו הָאלַח םיִׁשְנ יֵּתְׁש וָיָה ַעוקת יִבַא ושאלו
 הָלֲא יִרָּתְׁשַחַאָה-תאָו יָנֲמיֵּת-תֶאְו רַפַח-תֶאְו םנֲחַא-תֶא הָרְע ול

821 c 69 14,7%6AL עֶדיִלעבּו cf 25 5,16 || 1 הערש || זס 3MSS )cf 63( 
  | 17 ° Sebזָחֶאוי  | 12 pl MSS 37, 610155 | 15 1 5% 6 67ינְבּו

  6] Esr BI 68 Zagavacgapקזפ = רָצָּבָשָשְ)  | dl c 65 | 18-ןבּ | ל 1? 'ַאָה
(crrp e 20900.; רצבנש גס 'בנס ?( 5% Eagogagcapog; al == SNIW (Sinssur) 

 = לֵאיִּתְלַאְׁש  (Sarusur) cf 2R 19,37 || 19 ® GPAioMSSרַצָאְרַׂש = ! veקזס 'אנס
Hagg 1,1; Esr 3,2. 8 al; 8 ;היבדנ 1 41 | > lc nonn MSS 6S יב | 
20 * prps: ins םֶלֵׁשְמ ינבו | 5 6340155 Agega 6! AcaBa, prps יבש | 
  || 21 ® nonnבושי (םסממ 1155 (")בשי)  cf 67 OA || 9 6A+MSSלאוהי 3 <
Mss 6 נו | * Msk™ 07 63003 (trsp ,); 61? | * (SY 3; al? || 8A 
Opva et ABd(E)ia || ° 6+iJ3 | 22 ° Seb 6FA3Y 7] | °° dl ? (gloss cf Esr 
82) vel ins ? nom filii sexti || ° 6°\ lwna | 23 1c 560 1 155 6 יִנְבּו | 
 \ א והוירוה: 64455  ּוהיודוה 6 0) | 0ק 4, *1 4 לכ הוהיָהו  24

 < 6[ 88 219.24 | 2 6 "ָחַא | 3 pl 155 %9*65) יִנָּב קז ‘בא; ins יֵנְּב

 רוח 6( 4.

*79 
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 = בּוָנָעְתֶא דילוה ץוקְוי :'ןְנְתֶאְו "רחָצְי תֶרֶצ הָאְלְח יִנְבּוז :הָרַעְנ יב
 . ריָחֶאְמ דָּבַכְנ ץִּבָעַי יֶהיְני :'םֶרָהְְְּב לֲחְרַחַא תֶחָּפֶשַמּ יהָבְבְצַהְתֶאְ

 | ץּבַעי אָרְקוויי ּבָצְַפ יִתְדלַי יכ רפאל ץּבִעַי מש הָאְְק ואו
 | הָתיהְו ילּובְגדתֶא יִּבְרהְו יִנָכְרֶבִּת ּךרָּבִֶא רמאל לאְרָשִי יַהלאל
 :לֶאָשְרָשַא תֶא םיִהלֲא אָבִיו יִּצְע יִּתְלַבְל הָעְרּפ תיִשָעְו ימַע ףדָ

 :ןִתְשָא ןיִבַא אּוֲה ריָחְמדתֶא דילוה 'הָחּושדיִחַא" יִבּולְכּוי ם
 = דריע יִבָא הָנִחְּתתֶאְו חָסֶּפתֶאְו אָּפְר תיָּבדתֶא דילוה ןותשֶאְוי
 יִנָבּו הָיְרָשּו לָאיִנְתָע זנק יִגְבּו ם :יהָבְר יִשְנַא הָלֶא 'שָחְנ
 -תֶא דילוה הירש הָרְפְעדתֶא דילוה יִתְנועמּו+ :יתַתַח לָאיִנָתָע
 הָּנְפְיְְּב בֶלָּכ יִגְבּו55 = יּוְָק םיִשְרַח יכ םיִשְרֶח אָיְג יִבַא בָאי
 הָּפיִזְו ףיז לֵאלְלַהי יב :ףנקּו הלא "נבו םעֶנְו יהָלֲא ּוריע"
 דתֶא יהְּתַ ולו רַפַעְו דָרָמּו רֶתָי הָרְזַעדןְבּול :ילַארׂשַאו אירית
 יהיִדְהיה וּתְשַאְו :עָמּתְשֶא יבא חֵּבְׁשְי-תֶאְו יִמַשדתֶאְו םִיִרִמ
 יבא ילָאיִתּוקיתַאְ וכוש יבא רָבָתְדתֶאְו רד יִבַא דָריתֶא הל

 לְבּוופ ם  ידָרָמ חַקָל רֶשֲא העֶרפ"תב יהָיִּב יב הָלאְו חג
 :יִתְכְעִמַה עָמְּתְשֶאְו יִמרְגַה הָלְיִעָק יבא 'םַחנ תוָחַא "הָיָה תָשֶא
 -ןְבּו תַחֹוז "יִעָשי יִנְבּו 'ןֶלותְו ןָנָחְְִּב הָּנרו ןֹונְמַא ןומיִׁש נבו

 וג

 הֵׁשְרְמ יָבֲא הָּרעַלְו הכל יִּבַא רע הָדּוהְי"ןָב לש יִנְּבג :יתֲחֹוז
 אָבְכ ישְנַאְו םיקויו>> :עּבְׁשַא תיִבְל ץְּבַה תדבעתיַּב תֹוָחְִׁשִמּו
 הָמַה 3 :םיִקיֵּתַע םיִרָבָּדַהְו םָחְל ליבו באומל לעְּבירְׁשַא ףרשו שָאויו

 פ - :םֶש ּובָָ תְכאַלְמְּב למה הָרְדְגּו םיִעָטְנ יִבְשְיו םירעויה
 | ₪] 6ץוקו  rtפוט 6 06%5ל רַחַצְו (651%5 רַחַצְו) ; א רֶחְצִי | ל ום5 31 7

8°1? velins? PY: cfg | cfad 2,33 | 0 65 06 ך00מ6 | 10 65 ץששסוש 
 | : )cf 65°93 + B6okxnoww) vel NBD; 1 frt antea TD(הָעְּדמ); pזps הערמ

rr * 630 5ב7[ | ל-5 69% חשדףפ 400060, 10155 יבא || 12 * :ח (cf 13%) 
 יזנקה . .יִחַא | "5 695 בכר 61 2 ,55 | 13 ומ5 6 6-יִתנּועִמּו || 15 == 1 6 (9)6 ריע

  Seb jai | > 01 155 696 om }; ] sic vel ins antea nom || 16 5הלאו

 ל 65% אטו 06)6(1ק0מ) || ( a0r00(טס) i6¢ע  )cf 6%הָרֹועְו 'ֵלַהָי ץֶרפ ינו
)6" + lwoxey) 6) 25,2% || 17 * 16 שם! 1155 68 יִנְבּו | *ל* 16 6 (4%) רֶתָיְו 

 ( Abetaדֶלָּתְו רַהָּמַע | 18 * 65 (60דמ  et pergןוליו al trspon v 18b post) דילֹוה
  cf 192 | ? cf ad 233 || © 6 Fea (Mbp?) 2 0000000'הידה (א)ה;

mlt MSS gf || 4 exc ? vbb; cf ad 17 || 19 ° 6?” ldouiag # loudatac j| ? ins frt 
c 6855 ()םַתֵנ יֵנְבּו ןמ(0)י יִבֲא (ןוי-) ןועְמְׁשְו הָליֵעק יבַא ה(ל)ילד | 
20 * §B+-MSS (ןוע=) ןוימש | b KOcc gL ותו" QOec GA ְייִת | c (MSS 00(600)0( 

6! lecor * ₪6 || % 66א ? vbb || 2r 6 ZnAwu(v) | 22 1 .(יב 'שיו) תיב ּובָשיִו 
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 םֶשְבִמ וגְּב םֶלָש5ּ :לּואָש *חרז 'ביִרָי ןיִמְנְו ילָאּומָנ ןועָמְש יִנְּב
 נב יִעָמָש נב רּוכַז וָנְּ לֵאּומַח עמשִמ יב :ֹונְּב עַמְׁשמ וָנְּב
 םיִּבר םיִנָּב ןיִא ויַמָאלּ שש תנָבּו רָשָע הָשָש םיִנָּב יֵעְמׁשרו>ז
 -רַאְבִּב ובשיר ס :הָדּוהְי ינְּב"דע ּוְּבְרַה אָל םָּתחַּפְׁשִמ לכו
 לֵאּותְבְבוס :דְלּותבּו םֵצֲעְבּו יהֲהְלְבְבּו> :לעוש רצחו הְָלומּו יעַבש
 ייאְרְּב תיִבְבּו "םיסּוס רַצַחְבּו תובְּכְרִמ תיִבְָבּויי :גְלקְצבּו הָמְרָחְבּו
 ןיֵעְו יםטיִע םֶהיֵרְצַחְוצ :דיִוָ ידלָמ"רע םָהיִרְע הָּלֲא םִירעְׁשְבְ

 םירְָה תֹביִבְס רֶׁשֲא םֶהיֵרְצחלָכְוּי :שֶמֲח םיִרע ןשְעו ןֶכְתו ומר
 בָבושַמּוא :םֵהָל םֵׁׂשְחִיְתִהְו םָתבְׁשֹומ תאָז ילַעְּבדדַע הָלֶאָה |
 הָיְרָשְְוְּב הָיְבָשּויְַּב *אּוהיו לאויו5 :הָיִצַמַאְְִּב 'הָׁשֹויְ דלי |

 ילאְמישיו אדער הישע הְָמוְשיהְָלַעַיְ ייעודי :'לֶאיִשעְרּב
 :*הָיַעַמְשְֶּב "יִרְמַשְְֶב הָיְְִּ ףוֶלַאְְְב "יִעְּפָשןָב יאָזיִזְנִז :הָיָנְבּו

 ּוצְרַּפ םָהיִתוְבַא תיִבּו םָתֹוחַּפְׁשִמּב םיִאיִׂשָנ תומָשָּב םיִאְּבַה הלא |
 :םנאצל הָעְרִמ שֶקל איִגַה חַרָזַמְל דַע דג אֹובָמַל לכלירנפ :בְִִ |
 יִּ הולשו תמש םִידָי תבחר ץֶרָאָהְו בוטו ןמְׁש הָעְרַמ ּואצִמִַו |
 ויַמיִּב תֹומָׁשִּב םיִבּותְּכַה הֶלֶא ואביו: :םיִנָּפל םש םיִבָשּיַה ממ |

 ּואְצְמַנ רֶׁשֲא יםיִניעַּמַה"תֶאְ םֶהיִלֲהֲא-תֶא ןּכיו הויל ּוהָיְקְזחְי
 םָנאצְל הָעְרְמִיִ םֶהיֵּתְחַּת ּוָבְׁשִיַו יהָּזַה םּויַה-דֲע םֶמיִרֲחיו הָּמַׁש |
 תֹואַמ שמח םיִשְנַא ריִעָש רָהל ּוכְלָה ןועמש יבמ םֶהָמּ< :םָש |
 -תֶא וכי :םשארְּ ישי יִנְּב לאיזו הָיַפְרּו יהָיְרעֶנּ היטל |

+1 

 ס :הָּזַה םּיַה דע 'םָש ּובְשי קֶלָמעל הָטלּפַה תיִרֵאְׁש |

 | | 'מי 6 80 אוט 262 || ל א ןיִכָי 65 !06ש | 5 6( 30 או 91106 5 24
25 cf ad 2,33 || 27 GPATIMSS rpeic || 28 6 + א. 6)0(20 0[ ]ספ % 
 |  || 30 Jo 194]ס 15,29 הלֲעַּב, 19,3 הָלָב | ]ספ דֶלֹוּתְלָא * 29 | )41 ?1( 15,26
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 1230 = א םימיה ירבד 20—5,1

 יעּוצְי ֹולְלַחְבְּו ּוכְּבַה אּוָהיִּכ לָאְרֶשִירּוְכְּב ןֶבּואְר ינְבּוי 5
 :הָרכְּבל שַחְיְתַהְ אָלְו לארי ףסוי ייגבל ותְרכַּב הָנּתְנ ויָבָא

 גְּג ס :ףקול הָרכְּבהְו ּונָמִמ דגלו וָחָאּב רבָנ הָדּוהְי יֵּכ
 יהְיעַמַׁש ילָאֹוי יינְּב* :יִמְרַכְו ןוָרְצָח אּולפּו ְךוָנֲח לֶאְרְשְי רָכְב ןָבּואְר
 הָרֲאַּבפ :ּוָנַּב לַעַּב ֹונְב הָיִאְר ונָב הָכיִמ5 :ֹונְב יֵעָמׁש ֹוָנְּב גוג נב
 :ינָבּואְרְ איִשְנ אּוְה רָשא דלמ יירַמֲאגלפ יגל הלנה רֶׁשֲא ונב
 :ּוהָיְרְכְזו לָאיִעְ שארֶה םֶתודְלַתְל שחְיַתְַּב ויָתחַּפָשַמְל ֹוָחָאְול
 לעב ובְנדַעְו רעועּב בׁשֹוי אּוֲה לאויב יעַמְׁשְּב זֹוְעְוַּב לבו
 םֶהיֵנְקַמ יִּכ תְֶּפ רַהְּגַהְרִמִ הָרָּבְדִמ אֹובְל-רע בש חְרֶזַמְלְוי :ןועְמ
 ולפיו יםיִאָרְנַהַה-םע הָמֲחְלַמ ּוׂשֲע לּואָש יִמיִבְּוס דע ץֶראְּב ּובְר
 :רעלגל חַרֶזִמ יִנָּפילּבלַע םֶהילֲהֲאב נבְׁשו םֶריְּב

 שארָה לָאויול :הכלס- דַע ןְׁשְּבַה ץֶרֶתְּב ּוְבָשְי םנְנְל דָג-יִנְבּווי
Aםָּהיֵתֹובֲא תיִבָל םֶהיֵחֲאַווצ :ןׁשְּבּב יטפׁשו ינו הָנְׁשִמַה  

 והָלֲאצ :הֲעְבְׁש רָבֲעֶו עינו ןְּבעֶיְו יֵרֹוְ בש םֶלָשִמּו לֵאָכיִמ

 רב שישב לאְכיִמְּב רעל יֵחחירְּב יוחָּכ ילוחיבא יג
 :םָתֹובֲא תיִבְל שאר יִנּוגְְַּב לָאיִּדְבַעְְַּב יִחַאפ :יוּב"ןְּב 'וּדְחִ
 :םֶתֹואְצּוְת"ילע יורש יִשְרְגַמילָכְבּו היִתַנְבְבּו ןָשְּבַּב דַעְלְגּב ְבׁשוו>
 :לֶאְרְשידלמ םַעְבְרִי יַמיָבּ הרּוהי"ךלמ יםתוי יִמיִּב ּושָחְיְתִה לב

 םיִשָנַא לחיִנְּבְִמ ָׂשנמטְבְׁש צח יידו ןַּוארייגְּב ם
 הָעְּבְרַאְו םיִעַּבְרַא הָמָחְלַמ יִדּומְלּו תֶשְק יִכְרְדְו בֶרָחִו ןֵגָמ יֵאְׂשְנ
 -םֶע הַמָתְלִמ ְׂשֲעוופ :אָבְצ יַאצי םיִׁשְׁשְו תֹואמ-עבְׁשּו ףָלֵא
 םֶדָיְב ּונְתנִיו םָהילע יִנְרְזְעַו+פ :בֶדֹונְו ׁשיִפנו רּוטיִו םיִאיִרְנַהַה

 םֶהְ רוָּתְעְַו הָמָחַלְמַּב לע םיהְלאל יב יםהָמִעָש לכ םיִאיִרְנַהַה
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5,21—6,2 CHRONICA I 1231 

 םִיָתאָמ ןאצְו ףֶלֶא םיִשָמִח םֶהיִלַמְג םֶהיְֵקַמ יּבְשיַויי :וב ּוחְטְביִּכ |
 יג ֹוףָלָא הָאְמ םֶדֶא שָפְגְו םִָפְלַא םיִרֹומֲחַו ףָלֶא םיִשָמַחו
 -דע םָהיִּתְחַת ּובָשַיַ הָמְתְלִמַה םיִתלֲאָהַמ יִכ ּולְפְנ םיִּבַר םִלָלֲח
 ס :הָלֹּגַה

 ןֹומְרָ לעב"דע ןׁשְּבִמ 'ץֶרֲאְּב ּובְׁשְי הָשנְמ טֶבַש ייִצָח יִנָבּו5 =
 ירַפעְו םָתֹובֲאדתיב ישאר הָלֶאְו :ּובְר הָמָה ןומְרֶחִדרהְו ריִנָשּו

 יִרוְּבִג םיִׁשְנַא 'לאיִּדִחְיְו 'היֹדוהְ היָמְרְו ילֲאירזעֶ לֵאלַאְו יעשיו |
 יָהְלאְּב לעמו 25 :םָתֹובֲא תיבל םישאר תומש יֵׁשְנֲא לח
 :םָקיִנְּפִמ םיִהלֲא דיִמָשַהְררָשַא רייע יֵהלֲא י ירֲחָ נז םֶהיֵתְבַא

 הש טכש צו ינו יגבוארל םלו רשא למ סגל
 ם | והָנַה םָיַה דע ןוג רֵהנּו יאְרְהְו רוָבְהְו 'חלחל םָאיִבְי

 ןיּבַחְו הנ םרמע תק יגְבּוי :ירָרְמּו תַהְק ןוׁשְּג יל ינְּבז
 בֶדָנ ןרהֶא יגָּו םָיְרמּו הָשמו ןֶרָהֶא םֶרְמע נבו ם  :לֶאיזְעו
 דילה סָחְניִּפ סָחְניֶּפדתֶא דיֶלוה רֶזָעְלָאְיי :רַמַתיִאְו רֶזָעְלֶא אּוהיִבַאְו
 יִזָעְנג :יִעתֶא דילוה יִקְבּ יקּבתֶא דילוה ַעּשיִבַאו :* :עּושיִבָאתֶא
 -תֶא דילוה תֹויָרְמג :תֹויְרְמתֶא דילוה הָיִחַרְזּו הָיחַרְזתֶא דילוה
 :Wi קּודַצדתֶא דילוה בּוטיִחַאְו  :בּוטיִחַאתַא .רילוה הָיְרְמַאְו היִרמא

 הָירזְעו היְרזְעדתֶא דילוה ; ץעַמיִחַאו 5 :[עָמיִחַאתֶא רילוה קודַצְו
 תִיַּבּב ןֵהֵּכ רֶׁשֲא אּוָה היִרזְעדתֶא דיִלוה ןנָחֹויְו5 :ןְנְחּוו-תֶא דילּוה
 :A iS הָיְרַמַאו הָיְרֹמַא-תֶא הָיְרוֲע לוי 37 ;םֶלָשּוְריִּב הָמלְׁש הָנְּבירְׁשַא

 -תֶא דילוה קוָדָצְו קודָצדתֶא .רילוה בּמיִחַאְו 8 :בּוטיִחַא-תֶא דילוה
 :היִרוע-תֶא דילוה הָיְקְלִחְו היקלח- תֶא דיֶלוה םּולָשְר :םולש

 קֶרצֹוהיִוּ :קְרצוהְי-תֶא דיִלֹוה הָיָוְׂשּו הָיְרָשתֶא דילוה .הָיְרַעַר
 ס  :רצאָנידַכְבְנ דיְּ םלׁשּור הָדּוהְי-תֶא יהָוהְי .תֹולְגַהְּבי ךלֶה

 יִגְָל םּוׁשְרייגּב תמש הלוי :יֶרְרמּו תק םֹׁשְרג ל ינְּבי 6
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 2 א םימיה ירבד 30—6,3

 = יִלְחַמ יִרְרַמ יֵנְּב* :לֵאיֶזעו ןורְבֲחְו רָהְצְיְו םְרִמע תֶהְק יִנָבּוי :יִעָמשְו
 = וגב ינְכל םׁשְרלפ  :'םָהיֵתְבאל יִֵלַה תִחּפְׁשִמ הָלֲאְו "יִׁשְמּו
 = נב ירֶתֶאְי ונְּב 'חרֶז ֹונְב ו ונְ יחַאוי נב הָמְז ֹונְּב תחְ
 < ףַסֶיְכִאְו ֹוָנְב הָנָקְלֲא :ֹוָנְּב ריֵסַא ֹונְּב תרָק וָנְּב יֹבְָניִע תַהָק יֶנְּביי
 :ֹונּב לאש ונב הינע ֹונָּב לֵאיִּוא ֹונְּב תַחָּתפ וב ריֵסַאְו נב
 ֹונְּב יפו יהנקלֲא נבי הָנְְלֶאיי :תומיחַאו ישָמַע הָגְקְלא יָנָבּס
 לאומש ננו :ונְב הָנָקְלֶא ּונְּ - ונְב יבֲאיִלָא + :ֹונְּב יתַחְנְו
 ונָב יעָמְש נב יִנָבְל ילֲחַמ יִרְרְמ יֵנְּב :'היְבַאו יֵנְׁשֹנֹורָכְּבַה
 ו נב הָיָשע יוָנָב "היִגַחי ֹוָנְב אַעַמָשי :ֹוָנְב 'הָּזֶע
 :ןוְרָאָה ַחוְנֶמִמ הָוהְי תי :ריִׁש-ידי-לע דיִוָּד דיִמַעַה רָשא הלאו
 הָמלְׁש תֹוָנְּבידִנ ריִׁשַּב דעומד .לָהא ֶּבָשִמ יִגָפְל םיִתְרָׁשִמ ּויְהיַו יז
 הָלֲאְו :םֶתדֹוב-לע םטפשמכ ּודמעיו םֶלָשּוְריִּב הָוהְי תיִּבדתֶא

 :לָאּומְׁשָ לוי ררושמה ןַמיַה יִתַהְקַה יִנָּבִמ םֶהיִנְבּו םיִדָמְעָה
 הָנָקְלֲאְןְּב 'ףיִצְְּבִי :יַחוְּתְְּב 'לָאיִלָאְַּב יםֶתרְיְְּב הְנְקלֲאןָּביפ
 :הָיְנַפְצְְּב הָיְרזעְד לאויב הָנְקְלֶאְןֶּבִ :"יַשַמַעְְִּב "תַחַמְְְּ
 יִנל"ְּב תֶהָק"ְּב רָהְּצירְּב* :תַרְקְְּב ףָסְיְבֲארַּב ריִסאְֶָּב תחת

 לו

 הָיְכְרְבְִּב ףפא דיִמְדלע דָמַעַה ףָסֶא ויְתֶאְו פ  :לֶאְרְשיִרּ
 ינתֶא"ַּב* "היל ב *הָישעבְְֶב לֵאָכיִמ"ןְבי5 אָעְמׁש"ן
 ב תחְיְְּב :יִעָמְשְִֶג הָמזְרִּב ןיִאְְּבּי :יהָיִדעְּב "חרֶזְב
 ךַּב ןֶתיא לואָמָשַהְדלע םֶהחַא יִרְרְמ ְגְבּי ₪ :יִולְְּב םֵׁשרג
 :יהיקְלִחְַּב הָיִמִאְרְּב הִָבשַחְרּכּ* :ּףולמְּב "ֶדְבְרְּב 'ישיק
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 |  6%856- 2/0060 | 15 ** <8היִבַא יִנָשַהְו לָאוי | 14 <= >6 | ל 3
b GL Avia | 16 =° Y super cantores || (ריש יֵלְכְּב) דל 65% 6 6קץ6טס6 | 

 || בָאילא 61 12+ | 5 65 ַחיִתל * 93 והת  cf :2% | * 65תהק | זס 630 18
 | || 5 5 Muszזס  | PGF Awwe cfadףיִצ, 065/94 ףוצ, 65 יפוצ; 4 ל % 5 20
22 6* ut 8; 6F+nonn vb || 25 * 1 6 םסתת MSS 6F 'D || » $ Malachia || 
26 5 67 Hoavia (JDK?) 5* 3006 || > 6” Zxapon # Azapiov || ¢ 6” AZeta 
¥ Abia ($ Aria) cf 6° || 27 6° Oupi || 28 GFHxa crrp? cfs || 29° Seb 

 . mlt MSS KO Gry ‘wip || © 6° Agia || 30 °° 65% 501 Aceg(e)r-ןֶבּו | ל
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 :יִולְֶּב יִרְרְמְְֶּב יׁשּומְ"ןְב ילֶחַמְְּבִ :"רַמָשַּב יִנָּבןֶב *יִצְמָאְדְֶּבּז
 תיּב ןֵּכְׁשִמ תדֹובע-לָכְל םינּותְנ םִיְוְלַה םֶהיֵחַאַו יג

 חּבְזמ"לעְו הָלּועָה תבזמ-לע םייִמִמ ויו ןַֹהֲאְוי :םיִהלֲאָה
 "רֶׁשַא לכְּכ לֵאָרְׂשִיײלע רּפכְלּו םיִׁשְדָקַה ׁשֶדָק תֶכאָלְמ לכל תֶרֹטְקַה
 סָתָניַפ יָנַּב רֵזעְלֲא ןֶרָהַא ינְּב הָּלֲאְופ ס :םיָהלֲאָה דָבֲע הַׁשֹמ הָנצ
 נב יתויְרְמ :ֹונָב הָיְחַרְז ֹוָנְב יזע ֹוָנְב יקְּב55 :ֹונְּב עּוׁשיִבַא ֹּונְּב
 ם נב 'ץעַמיִחַא ֹונְּב יקודצ 5 ֹוְנְּב יבּוטיִחַא וָנֶב הָיְרִמִא
 יִתָהָּקַה תַחַּפְׁשִמל ןרַהֶא יִנָבל .םלּובְנְּב םֵתֹוריִטְל םֶתּובְׁשוְמ ּהָלֲאְופ
 -תֶאְו הָדּוהְי ץֶרָאְּב ןוְרְבָחדתֶא םֶהְל נתי :לְרּגַה הָיָה םֶהָל יּכ
 בלכל ּונְתַג ָהיִרצְחתֶאְו ריִעָה הַרְׂשתֶאְו :ָהיֵתֹביִבְס ָהיִׁשְרְנַמ
 ןֹוָרְבֲח-תֶא טלְקמַה ייֵרְעתֶא ּונְתְנ ןֹוֲהֲא נבל ס :הָנפְירְּב
 :ְהיִׁשְרְנִמ-תֶאְו עֶמְּתְׁשֲא-תֶאְו ירֶּתַיזתֶאְו ָהיֵׁשְרְנִמתָאְו הָגבְלתֶאְ

 ןׁשֲע"תֶאְוײ :ָהיֵׁשְרְגְמ"תֶאְו ריִבְּד"תֶא יֵׁשְרְגַמזתֶאְו ןליִחתֶא
 הָטַמַמּו5 פ :יָהיִׁשְרְנִמתֶאְו ׁשֶמַׁש תִיֵּב"תֶאְו יִהיֵׁשְרְנִמ-תֶאָו

 -תֶאְו ָהיֶשְרְַיתֶאְו 'תַמְלְע"תָאְו ָהׁשְְָמתֶאָו עג-תֶא נב
 :יםָהיִתוחְּפָשְמְּב ריִע הָרְׂשְע-שֶלְׁש םָהיֵרֲע"לּכ ָהיֶשָרְנִמ"תֶאְו תֹוָתָנַע

 הָפַמ תיִצֲחַמַמ יהַטַּמַה תַחֹּפְׁשִמַמי םִרְתֹוּנַה תת יֵּגְבַלְוé ם
 םֶתֹוחּפְׁשִמְל םושרנ נבל פ :רָשַע םיִרָע לֶרוּגַּב הָשַנמ 'יִצָח
 הָשָנָמ יהַטַמִמּו יִלָתְפַ הָטַמִמּו רֶׁשֲא הַמַמִמּו רֶכשָשי הָטִּמִמ
 הָטַמִמ םתֹוחַּפְׁשִמְל יִרְרִמ נבל :הָרְׂשֲע שלש םיִרָע "שבב
 :הַרְשַע םיִּתְש םיִרָע 'לָרוגְּב ןּולְבְז הָטַמִמּו ידָנהַטַמִמּו ןבּואר
 נתיב :םֶהיִשְרְגְמדתֶאְ יםיִרָעַהתֶא םיולל לֶאְרָשי"ינב נתי 9
 למי יִנְּב הָטִמִמּו ןועמש-יִנָב הָטַמַמּו הָדּוהְיְיִנב הָטַּמִמ ילךוגב

3x * 6F(Y) Auecdeia 4 Maecaia+2 nomm cf 30 || ° ¥ Somer | 36 6" 
 ” | 38 * 6% Eaboux ||» 6בוט--  | 37 * 5 Mapen\ 8 /₪ || * 60לָאיִָע

  || 5 6% ZeAva]ס5 21,13 ריִע | ל 8 [ס5 + הישרגמ"תאו 6 51 42 | 0
  5ןלח;  43 | 43 * ¥ Halon Jos 2115ןליח  1 AAwp cf(א)מ\טצש 3%5+-4
A ¥ ledep cf A! 42 (mlt MSS ton) || 44 * 5ום 6 65 )8?( Jos 21,16 תֶאְו" 

 ארמע) הָתַי | ל %55+65023 + 'מ 'ו () רּוצזתיֵּב"תֶאְו | 45 * גת  '\ (6 Arrav 3'מ
6 Jos 21,17 (cf 6%) 'b '\ ןעְבְנתֶא | > GUS) AAauwe ¥ Almatk | Sle 
 ( | 46 *51 )cf ad Jos 21,5 et 6°AS éx r. guileןָהישְרְנִמדתֶאְו 2,19 105

 אָפרַי Dממו  et tum ins c Jos (cf 6 + Eppoiw)םֶתְחְּפשַמְל ( suaהָטַמַמ
 | ו ןד | * ₪ | 47 * 1 קזמ ס ]ספ 21,6 הממ (תיִצֲחַּמְמּו) יִצֲחַמּו | * ןס5+ לֶרֹוגב

 ||  et in fin + vb nonn.הָלאָה +  < [05 217 | 49 Jos218ןְ | ל 695 * 48

50 * >3 Jos ar,9 || °° >6% Jos. 
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 יתֹוֲחְּתְׁשִמִמּופי ם  :יתֹוְמׁשְּבםֶהְתֶאּוִאְרְקי"רֶׁשֲא הָלֵאָה םיִרָעָה תא
 יהָעְתֶא םֶהָל ּונְתִיַצ- :םִירְפֲא הָמּמִמ 'םֶלּובְנ יִרָע יַהְיו תַהְק יְְּ
 :ָהיֶשְרְגִמדתֶאְו רֶזִג-תֶאְו םיִבְפִא רֶהְּב ָהיַשְרְנִמתֶאְו םֶכָשתֶא טָלְקִמַה
 -תֶאְוי :ָהיֶׁשְרְגִמ"תֶאְ ןורוח תיבתֶאְו ָהיֶשְרֶנִמְתֶאְו םֶעְמְקְיתֶאְו
 הָטמ תיִצְחַמְמּו5 :ָהיִשְרְגִמדתֶאְו ןומְרתנתֶאְו היֶשְרֶנִמתֶאְ | ולא
 תַחַּפָשִמְל ָהיַשְרְגַמתֶאְ | 'םַעְלְּבדתֶאְ ָהיִׁשְרְגַמ-תֶאְו ירָנָעְדתֶא הָשנֶמ
 הָשמ "יִצֲח תַחּֿפְׁשִמִמ" םּוׁשְרג נבל ס :םיִרָתּוִנַה תַתְקינְבִל
 :ָהיַשְרְגִמתֶאְו 'תורְּתְשַעתֶאְו ָהיָשְרְנִמתֶאְו ןָשְּבּב תהא הָשַנֶמ
 -תֶאְו 'תַרָבְּדד תֶא ָהיֶׁשְרְנִמ-תֶאְו יׁשָרָ"תֶא רָכׁשֶׂשִי הָטַמַמּו ל
 :ָהיַשְרֶגִמתֶאְ יםָנָעְ"תֶאְו ָהיֶׁשָרְגִמ-תֶאְו יתֹומאָר"תֶאְו* :ְהיׁשְרגִמ

 -תֶאְו ןיּחְבַעתֶאְו ָהיֵׁשְרְגִמ-תֶאְו לֵׁשְמתֶא רֶׁשֲא הטממופ ם
 :ָהיִׁשְרְגְמתֶאְו בֹחְר"תֶאְו ָהיֶׁשְרְנִמ-תֶאְו קקוח תאו :ָהיִׁשְרְגִמ

 *ןומחה תֶאְו ָהיֶׁשְרְנִמ- תֶאְו סיִלָגּב שדק- תֶא יִלָּתְפַנ הָטַמְמּו
 ֵרְרְמ נבל ס :ָהיֵׁשְרנַמ-תֶאְו 'םיִתְירְקתֶאְו ָהיֵׁשְרְנִמ-תֶאו
 -תֶאְו ירובְּתדתֶא ָהיֵׁשָרְגִמזתֶאְו "ונּומְר-תֶא "ןּולְבְז הטמִמ םיִרְתוּנַה
 -תֶא ןֵבּואָר הממ ןְּדְריַ יחַרזִמל ל וחרי ןּדרָיל רֶבָעַמּו5 :ָהיֵׁשָרְנִמ
 -תֶאְו< :יָהיִׁשְרְנִמ-תֶאְו הָצְהְיתֶאְי היַשְרְגַמתֶאְו רָּבְְמַּב רַצְּב
 -הַטַממּו5 :ָהיִשְרִנמתֶאְו תעֿפימ-תֶאְו ָהיָשְרְנִמְד תֶאְו תּומָדק
 :ָהיַשְרְגִַמתֶאְו םִיִנִחמתֶאְו ָהיָשְרִגַמדתֶאְו דָעְלִַּב תֹומאָר"תֶא דָנ
 ס :ָהיֵׁשְרְגַמ"תֶאְ ריזעַי-תֶאְו ָהיֵׁשְרְגִמ-תֶאְו ןּּבָשַחְתֶאְו%

 ינבו? :הָעְּברַא :ןורמשו ביש *הָאּופּו :עלות רָכשֶשי יינְבְלְוי ל

50 975 657 600606 00106 Jos DW3 .. Np: | 51 516 670 [05 0 
 | קִבְצַי cf 42 || 53 Jos 21,22 D'מלּג || * 1 < ]0 םֶלָריג | 52 1 6 ]08 21,21 ריע

55 “lc Jos2r25 JJJR | ? lc nonn MSS 6“ (cf $ et ad Jos) םעלבי | 

= 1e Jos 21,26 ‘JA תֹחְּפִׁשִמְל | 56 °° 6F rarpiwv; I (cf 46 etc) םֶתֹהּפְׁשִמְל 
  | 57 * Josותשע $ ; prb crrpהֶרתְשְעְּב  Jos 21,27 | 9 Josיִצְחַמ ט6] 1 ט

 |  65 60606 Aagwp * AeBnpwe 0 Dabereth S Debratןוישק | ל 21,28
v 58 >6” || ~lc Jos 21,29 NID: et D3 (6 ףטס 8 ם"נע) ןיע | 59 1 > 
Jos 21,30 bWמ || 60 1 c Jos 21,31 תְֶלֲח | 61° GPP Xauwe Jos 19,35 NBD; 
 +  | 62 3 60070155 [05 21,34ןמרק  1 prb nD |? Joszrראד תּמַח; 21,32
Jokneam .. et Qarta (6° Qedes)..|° 1c 6 ]IBר vel c Jos 19,13* הָנּומְר | 
6 65 000090 Jos 21,35 ל || 63 5 65% א0ד6 סטש6 || ל-ל <65 | 64 65 

Maegio * Mwgaao || 65 GF Pouuwv F Pauae || 66 65% Fate(n)p Jos 21,39 
  | > 6%בושי ) Kaw, Q (cf 64ל |  | Cp 7,16 Hour, Nu 26,23 n3Dר:

ZouBpav. 
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 -תיַבְל םיִׁשאָר לֵאּומׁשּו יםָׁשְבְיְו יַמְחַיְו ילֵאיִריֹו היּפְרּו יִנע עֶלּות
 -םיִרָשע דיִוָד יִמיִּב םֶרָּפְסִמ םתודלתל יליח ירו .עלּותל םֶתּובַא
 הָיְחַרֶזָי יִגְבּו *הָיִחְרְזְי יזע יינָבּוג ס :תֹוָאַמ ׁשֵשְו ףֶלָא 4
 םֶתודְלַתְ םֶהילַעַ :םֶלְּ םיִׁשאָר הֵׁשְמֲח יִהָיִׁשִ לאוו הידע לֵאָכיִמ
 ּובְרהדיִּכ ףלַא הֵׁשְׁשְ .םיִשלָש "הָמָחַלִמ אבַצ יִדּודְּנ םֶתּובַא תיִבָ
 םינומש םיִלָיח יִרוּבְּ רבי תיוִחַּפְׁשִמ לכל םָהיַחַאְו5 :םיִנָבּ םיִשָנ
 8067 :לפל םַשְחְיִתַה לא הָעְבֶשְ

 יִזָעְו ןובָצָא עֶלֿב יִנְבּוז :השלש לֵאעיִדיִו רכבו על ןְמיְנְּביֿ
 םיִלְיֲח יָרּוּבִנ תֹובָא תיֵּב יׁשאָר הָשִמח יִרָעְו תומיִריְו לֵאיֵּנְעַו
 ירָכָב ינו ס :הָעְּבְרַאְ םיִשלָשּ ףלא םִינָשּו םיִרָשָע םָשָחָיְתֶהְ
 תֹותָנֲעַו 'היִבַאַו :תֹוָמיֵריִ יָרַמַעְו ייביִעויְלֶאְ רזעיִלֶאְ שעויְו *הָריִמְ
 תיִּב יִשאָר םֶתודְלְת םָשָחְיְתַהְ :*רָכְב יִנָ הָלֶא ל ייתָמַלעְו
 לָאעידי ינו ם :םִיָתאָמּו ףלָא םיִרְׂשע ליַח יִרּוּבִנ םתֹובֲא
 יׁשיִׁשְרְַ ןֵתיִזְו הָנענְכְּ דוָהאְ ןמיְנַבּו שיער ןְהְלְב יִנָבּ 'ןהְלּב
 םיִליֲח יָרּּבִנ תובָאְה יׁשאָרְל לָאעידי יִנְּב הָלַאלָּבּי :רֲחְׁשיִחַאו
 :הָמְחְלמַל אָבְצ יא םִיַתאָמּו לא רַשָעְדהַעְבש

 :*רחא נב ימָשָח רי יִנָּב 'םֶּפְחְו םֶפָשְי

 ס :"הָהְלַב יִנְּב יםּולשְו רצ ינּונְו ילָאיִַחְי יִלָתְפַנ יִנָבּ
 -תֶא הָרְלִי הּיַּמַרֲאָה גלי הל רֶׁשֲא לֵאיׂשַא הָשַנִמ יב 4

 יםשו יםיִפשלְּ םיִפָחְל ּהשא ח חקל יריִבָמּו5 :דַעְלַג יִבָא ריִכָמ
leuov F lauw | ¢ 6F j— || 4 trsp , ad Pn |6 ו | * 65 םוואסע 4  = 

“a1 |? 6F crrp, item postea || © 6% lez(e)pia || § GF ABdia || ° SF5 ל א  
GF ABeipa # Boyxop 0 Bechor155 6798 יִנְב(1) || ל-ל  lwaia || 6° ins c pl 

Ura; | 8° 6 Agaxe, crrp || 6A(55™6 + עֵלָּב) | 7 6% ירּוע £ הירּוע 0  
Auap(e)a || ° 6B &םגוששסו | % 6  Var® יdpy—, 6F EAeiBawvav F © | tמneq 

AXa-5 65 6660 * =\ןג6060 1  || Avpnuue Tx. lepuwo | f 684 x. ABiou(d) 
uwe | ® 6” Auoxeip || ro * Seb a1 | ° 6 D— (bis) | SK wy: QGP 

 1,35 (Wp | 5 69 א. 40 | * 691 vaav #* —vavav— | * 65 א. 0160004 |]
 5 6" טסט | 12 **1 קזט 661 אט 26,39) םֶּפְחְו םֶפָשְו (65* א. 20(ח) 6וש(ט)
 (x. A(r)gpew(u) ¥ k. Eapav k. Hpav || 5 6 6, !שקס, !6קוןגסטס ; קזקפ ןֶד 1

Gn 46,23 || 5 6* * Acgwu (DWN) cf Gn 46,23% Agog, ¥ leggovd, Nu 26,42 
r3 * 23MSS sine '6 ו A Aop; lacuna?םֶָחּוש; ע 6% | 5 6 ונָּב | * <6,  

cf Gn 46,24; Nu 26,48; 6” lexamh || ° 6” x. lddewmp * xk. Eaap || © 7MSS 
Gn 46,24; Nu 26,49 DoW] || 4 6“ Balaa, Ff Baa(a)au (P+ vids atrod);6  

a14 61 6 [הד]לי רשא; 6 אוג 26,31) || 15 *1 ₪ דָעְלְגְו | ל  || frt lacuna 
 ins fit ° || (gloss) 1 הכעַמ תשא.
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 דֶלָתַו6 :תנָּב דָחְפְלֶצִל הָנְיָהְּתַו ידָתְפָלִצ "יִגָשַה םֵׁשְו הָכעַמי ותֹחַא
 וינבּו יׂשְרָׁש יויֵחֲא םָׁשְו ׁשֶרפ ומש אָרְקתַו ןֵּ ייְָמתָשֶא הכעמ
 :הָשַנְמְהַּב ריִכָמְְְּב רעל יִגַּב הָלֲא ןֶדְּב םלּוא ינְבּויז :םקרו יםֶלּוא

 :הָלֲחַמתֶאְו רֶזעיִבֲא- תֶאְו דוהְׁשיִא- תֶא הָרֵי תֶכלמַה וִתֹחֲאְוי
 ס  :םעיִנַאַו יָחְקלְ םֶכָשְ "ןיִחַא יעָריִמְש יִנָב ּיָהיְוופ

 ֹונְב 'הָדֲעְלֶאְו 'ונָּב תַחָתְו" ּונּב ירבו יחלתּוש םִיַרְּפֲא יִנְבּו>
 ּנְרַהו .רֶעלֶא רֶזָעְו ֹונְּב חַלָתּושו ונְּב דָבָזְויי :ֹונְּב יתַחַתְו
 לְּבאָת= :םֶהיִנְקִמדתֶא תַחְקְל ודרָי יִּכ ץֶרֶאְּב םיִרְלּונַה תַנ"יִשְנַא
 ותשֶאדלֶא אביו :ּומחְנְל ויַחֶא ואביו םיִּבַר םיַמָי םָהיִבֲא םִיַרָפָא
 :ּותיִבָּב הָתְיָה הָעְרְב יִּכ 'הָעיִרְּב ומָש-תֶא לארקיו ןַּב דָלָּתַו רַהִּתַו
 ןזִא תֶאו ןוילעֶה-תֶאְו ןֹוִתְחַּתַה ןוָרּוח-תיֵּב"תֶא ןֶבְּתַו הָרָאְׁש וּתְבּוי
 וָנְּב ןרעל5 :ֹונְּב ןחתו ֹונְּב חַלְתו ףָשְרַו ונָּב חפְרְו5 :הָרֶאְש
 םֶתְָּחַאר5 :ונְּב עשוהי ָנָּב ןוניז :ֹונְּב עָמָשיִלֶא ונָּב דּוהיִמע
 היִתְנְבּו רז ברעמלו ףןרענ חַרֶזַמלְו ָהיִתֹנְבּו לא תיִּב םֶתְובָשִמּו

 ןאש-תִיב הָׁשנְמיגְב נרלעֶי=פ :ָהיִתְֹבּו יהיע"רע ָהיִתנְבּו םכָׁש
 ּובְׁשָי הָלֲאְּב ָהיֶתֹונְּו רד ָהיֶתֹונְבּו ּּדגִמ יִהיִתֹנְבּוְֵנעַּת ָהיֶתְֹבּו
 פ  לֶאְרְשְיְרְּב ףסוי יְִּ

 ינָבּויי :םֶתּוחַא חַרָשְו הָעיִרְבּו יִנֶשִיְו הָנׁשְִו הָנָמִי רָשֶט יְנְּב
 יטָלָפַיתֶא דילוה רֶבָחְו< :תוזְרְב יבא אּוָה לֵאיִּכלַמּו רֶבֲח הָעיִרְב
 יִדַסֶּפ טְלְפִי יִנָבּו3 :םֶתְוחַא אעוש תֶאְו 'םֶתּוחדתֶאְו 'רָמּוש-תֶאְו

 'הּבְחְי 'הֶָהוְרְו יח ירָמְש יִנְבּו :טלְפו יִגָּב הָלֶא יתושעו 'לָהְמְבּ
 ז5 % 1 זז ןיִחָא םֵׁשְו תָכָלּמַה | = N cfט 26,33* | 16 * 1 ₪ דעְלָּב || ל-ל >60 |

MaXexee ¥ MeXxa®18 655 (ף)  || Seb “jaiםלטָא | 17  GL5 65 200006 |  
v regina || 19° 6” NQ— | ° 6 (aa)aau(v) | © 6F x. Aakeewu F xk. Ao— || 

 20 565 200000 | 5 671 א. Paau (vel pro Oaou?); 58 Nu 36,35 רכב? |
 = 4MSS; Nu JN cf 6MS5 Oaap< | 6 654 =\600, )0060 2 =\605 5 העדלא |
 < 655 אססו6 | 21 65 והו-- | 23 * 4155 68 'ִּתַו | ל 6% 00700 || 24 6"

Hp— (Vy?) || 25 6” Zapag; ins JJ c 1oMSS || 26 6* aliter | 27 6°“ 
Jos 167 ֶהyl | ° sic optim MSS c 62;106 ןונ | 28 *  Nouu, ¥ Nua; al 

épiuv || » 6PA+x. Bola(o)d ..20 55 65* א. 06  || mlt MSS Edd jy8  
Nu26,44% sed cf Gn 46,17 | 3r Q ni,6( 105 1 (םעלבי) | 30<  

(sed cfרמֵׁש  K?; lc 6 (Bn[p]taie) n}6 * 32 | בר” Igauna (crrp) || ° 68 prb 
beonxt ||» 6F [Juagana pro6 0006א *  j— || 33° Var® joo34°( | © 6”  

Ze(u)unpש ; 65* תיִשְעו 9 תושעו | 34 * 6  BaponA %; ® Baauae | Var® c 

 ַּפשל) :ת5 6% וש | * 0 הנהר, א הָנֲהורְו | =1 6 0 הָּבְְו; א הָּבִחִ

15 

0 
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 חַפוצ נב :לָמַעְו 'שלשו עָבְמיְו יחפוצ ריח 'ָלֲהְְּוי :םָרֲאְ
 יהָשְלִשו אָמַשְו רוה ירֶמָבִיז :"הָרְמִיְו 'ירְבּו לַעּושְו 'רֶפְגְרִחְו "ַחּוס
 יאָכֲע יָנְבופפ :יאָרֲא 'אָפְסִפּו יהְגַפְי רֶתַי יב :אָרֲאָבּו ףרָת
 תוָבְאָהתיִב ישאר רָשָאדיִנָב הָלֶא"לּכ< :אָיצְרְו 'לָאיִּנחְו חַרֶא
 הָמָחְלּמַּב אָבְצּב םָשָחִיְתַהְו םיִאיִשְנַה יִשאָר םיִלָיַח יִרּוּבְּג םיִרורְּ
 פ | ָלֶא הָששְו םיִרָשָע םיִשְנַא םֶרֶפְסִמ

 :ישיִלָשַה חַרְחֶאְו ינשה לַּבָשא וָרְכְּב עַלָּבתֶא דיִלוה ןִמְיְנַבּוי 5
 אָרְגְו 'רָּדִא עלָבְל םיָנְב ּוְהִיוג :יִׁשיִמֲחַה אָפְרְו יֵעיֵבְרָה הָתּוני
 :'םֶרּוחְו ןָפּופׁשּו אָרְנְופ :'ֵתֹוחֲאְו ןָמֲעֶגְו יִעּׁשיִבֲאוצ :ידּוהיִבֲאְו

 םּולְניַו עַבָג יבָשויְל תּובֲא יׁשאָר םֵה הלא ידיָחַא יֵגְּב הָכֲאְוֹ
 אָּנע"תֶא ידיִלוהְו םֶלְנָה אּוָה אָרְגְו היחאו ןָמַעְנְ :"תַחְנְמילֶא |

 םיִׁשּוח םָתֹא וחְלָש-וִמ בָאומ הָדָשַּב דילוה יםיּרחְשְו* :'דָחיַחַאתֶאְו
 אְָבְצ-תֶאְו בֶבויתֶא וּתְשא ישֶדֶחְדִמ דָלּויַנ :ויִשְב 'אָרְעַבדתֶאְ
 הֶלֲא הָמְרִמתֶאְו 'הָיְכָשתֶאְו 'ץּועְותֶאְיי :םָּכְלַמזתֶאְו "אָשיִמתֶאְ
 :לעּפְלָא-תֶאְו בּוטיבאדתֶא דיִלוה םיִשֲחַמּויי :תֹובֲא יֵׁשאָר וינָב
 רְל"תֶאְו ונּואדתֶא הָנְּב אּוָה ידָמַׁשְו םַעְׁשִמּו "רָבֲע לֵעֿפְלֶא יִנְבּוי
 ןוליא יִבָשויְל תֹובֲאָה יׁשֹאָר הָמַה עמָשְו הָעְרְבו = יָהיִתנְבּ
 הֶיְדבזויפ :'תֹוִמַריִו 'קָשָש ייוִיְחָאְו < :תג יִבָשְיתֶא ּוחיִרְבַה המה

 |  || 5 67 Zougaיִנְבּג | ל 65 00)80ןג (סזצק) = !טססטג 64 560 516 35
  F x. Apiagep || © 68)נח(,  |? 68 x. Avappapםָלֵׁשְו | K 36%ז ָתיָ .6 4

 דּוהַאו ? 661 8,3ל) | < 65 א.  2080 | % 6 > luapn || 37 * 6° Zogoa || ° 6א
Eaiesa ¥ ef 50/06 | 5 23155 6% רֶתַיְו (65 הָרְתִיו) | 48 * 01 הנופי 6% 
lpwa * legima |? 6° —ar | ° 6 —ar | 3g * 6°“ QAa ¥ Eepav || ל ג 

 | אט 26,38 םֶרָיְֶחַא | 2 6ל 'זי? 5 'ּונ?  1 cלֵאיֵנַחו | Cק 8, ז 6! חַרְחַאו?;
3°lc gMSS GATMSS Gn 46,21; Nu 26,40 YN | ° GF kai Awa (= Awd); 
 |  cf 7,37" et Jdc 3,15 || 4 65 —oauag || » GAS x. Ayiaקל דּוהַא יִבָא 1
5 ® Nu 26,394! D—; GA+MSS Zwgav || > 1 c Nu 26,39 Doin | 6 *1 ;דוהא 
GPF Awd ut Jde 3,15 (6% 6 ante 5) || > 6°“ —e(e), * Mavouas || 7 * 6+ 
Fnpa, 6°“ + obros lr(A)aap || > pl MSS ;--דּוה 6 9*%55 [00505 | 8 568+ | 
MSS nq— (ןיר--) 61 066 || * 1115 69 אד-- 61 09 | © 6 תשא | 
 |  ° 6! Iwas || > mit MSSאדעב 8 שרח || * 655 "מ * ַט 'זמ || דס 91 6 5 9
 |  F Agep || > mlt MSSדבע 65% 98מס  * ca 15MSS'בש || זז 6? 'ִפֶלֶא | ד2 *65
 | --שצ | 13 6 א(ו)\ ו * 200 | 5 65455 Qva(v)ומג .6 6 —© 6548 ₪06
At)Awv || 14 *1 6 6/7 םֶהיַחַאְו et ins | ללא cf 17 | > 6A Ewonx F Eigay | 
¥ Sesac, sim 8 | ° = Dhl 27. | 
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 הָיְדַבְּויל :הָעיִרְב ינְּב 'אָחֹויְו יהֲּפְׁשִיְו לֵאָכיִמּוé :יִרָרֲעָו דָרְעוי
GT il 

 :לעפלֲא יַנְּב בֶבֹויְו הָאיִלזי יָרְמְׁשְ 88 :רָבָחְו יָקְזִחְו םנְׁשִמּו

 :ןנחְו י יִרכזְו ןְּבע ללא רֶבֵעְו ןפשיו>* עמ ינְּב תָרַמָשְו
 :'קְׁשָׁש יֵנְּב 'לַאינפו היפו :הָּיִתִתָנַעְו םליִעְו יהיִננֲחו4
 :םָחֹרְי יִנּב יִרְכְזְ היִלָאְ היִׁשְרעֶיוז :הילַתע היִרֲחְׁשּו ירְׁשְמָׁשְו5

 :םלָשוריב ובשי הָלֶא םיִׁשאָר םֶתודְלְתְ תובא ישאר הָלֶא
 רֹוכּבַה ֹונְבּופ :יהָכעמ וּתְׁשַא םשְ "ןוַעְבַנ יִבא ּובָשי ןֹועְבְנְבּופ
 תולְקַמּו :ירָכַ "וָיִחַאְו רוָדְגּגי :בָדָנְ ילעבו שיִקְו רּוצְו ןיּדְבַע
 -םע םלׁשוריִב בש םֶהיֵחַא דָננ הָּמַּה-ְףַאְו הֶאְמַשדתֶא דיֶלוה
 לואָׁשְו לּואָשְתֶא דילוה שיקו שלקתַא דילוה רֶנְוּ: ם :םֶהיֵחַא
 ב :לעּבְׁשֲא-תֶאְו בֶדָניִבֲאתֶאְו ol ןתָנוהײתֶא דילוה

 הָכיִמ ינְבּו5 :הָכיִמדתֶא דילוה לַעָב .ביִרָמּ לעב ביִרָמ ןָתָנֹוהְי
 הָרַעּוְִַו יהָּרעוהְי-תֶא דֶלּוה ֹזְחֶאְופ :זָחֶאְו 'ֵעְרֲאַתְו יִָלַמָו ןותיפ
 :יאצומ-תֶא דילּוה יָרְמזְ יָרמְז-תֶאְו 'תָוָמזע-תֶאְו תַמָלֲעזתֶא דיָכוה
 :ֹונְּב לַצֶא ֹונְב הֵׂשֲעְלֶא ֹונְב 'הֶפְר יאֲעְנְּב-תֶא דילוה אָצומְּוז

 לאעָמְׁשִו יגרכב ו םֶקיִרְזע םֶתֹומְׁש הלאו םיִנָב השש צא
 ויָחַא יקָשע יָנָבּופ :לַצֲא יִנְּב הלא ןנָתְו :הידבלו יהיְרֲעְׁשּו
 םלּוא"ינב ןוָהוס :ישְלשה טלָפיִלָאְ ינָשה שּועי ורכב ?םלּוא

 הָאמ םיִנָב ב םינָכ םיִבְרַמּ תק יִכְרֶד לִי םישָנַא
 ס  :ןַמננב ינְּבִמ הָלֲא"לּכ םישמחו

 לֶאָרְׂשִי יֵכְלַמ רַפָס"לַע םיִבּותְּכ ימָנַהְו ּׂשְחְִתְהי לֵאָרְׂשִלָכְוי 9
 I5 ™ GF x, Qpnp k. Qond % x. Apwd x. Qdep || 16 5 65 Eagav | ל

 )+( x. letio | 17 6 היקוחו | 20 1 6 62 יִניִעְויְלֶאְו | 21/67 א. 200006 |
 22 609* א. 07ף6 5 א. \(6ק 6[ 12 | 24 3*65+ ירמעו | 25 5 651% + <
 ל | ל 65 הירפיו 35 <. 60056 5 הירפ || 5 865 "יִנָפַו 06914 'ּונָפַ |
 4 cf 14% || 26 1? c 6! הישמשֹו | 27 6% ? הירשעיו | 29 * ֹחפ לֵאּועי < 9,35 |
 ל 65-58 הכלמ 65%55 הכימ? | 30 5 65% הָנְבּו | ? inפ c 6 9 36 רַנְו |

b GBA x. Za(xk)xoup * xk. Zexp1(ו)טוסטש |]  .> praem31 * 65 ויָחֶאְו 4 ויָחֶאְו *  
ut 9,40ירָמ " Vrs9,37 תֹולְקַמּו | 33 1 רֵנְבַא | 34  OB; ins c GBAgy9,37  

 semel | 35 * GOL לָאיּכְלַמ 0 ו | 5 41 'חתו | 6 5 (%9 42) הָדִעִי
 6% !שס6 || ל 64 תומזע ? | 5 65% אצימ | 3ָד * 6° אנעב ? | ל 6* 3
 הָיָּפְר | 5 65% Eona 1 000ז) || 38 5 pl 155 68 ורכב | ל 611 6. 4000106 ||

Aanl ||» 6? DN | Cp 9, 1 °° 6 Dw—5 6 א. 485( | 30 5 67 06% ®  
 הָּמָהְו, 1 1.
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 םַתָּזִחַאּב רשא םיִנשאָרָה םיִבָשּויַהְו> :םֶלַעָמְּב לָבְבְל ילְגָה הָדּוהיִו
 שי םֶלָשּוריִבּו :םיִניִתָּנַהְו :םיולה םיִנֲהְּכַהי ָאְרָשְ םֶהיִרעְּב
 ייתועי + :הָשַנֶמּו םיִרְפֶא ינְּבְְִמּו ןָמְינִב ִנְּבְִמּו הָדּוהְי יגְּבְדִמ
 -ןְמּופ :הָדּוהְיְּב ץרפ ינְּב"ןְמיִנְבְּב יֵרְמֲאזןְּב יִרָמַעְדְַּב דּוָהיִמַעְְְּב
 -ׁשֵׁש םֶהיֵחַאַו לֶאּועְי חַרֶז יִגְּבְִמּו5 :"ויְנְּו רוָכְּבַה היִׂשֲע "ינלישה
 יהודה םֶלָשָמְְּ יול ןְמְְנִּביִנְּב"ְזִמּול :םיִעְׁשתְ תֹוִאַמ
 -ןֶּב םֶלָשְמּו יָרְכְמְדִּ יזע הֶלֶאְו" םֶחרְיְְּב הָיְנְבִיְו :הָאְנְסַהְּב
 תֹוִאַמ עַשְּת םֶתודְלִתְל םָהיֵחַאופ : :"הָיָנְביְְִּב לאוער היִטַפְׁש
 :םֶהיִתְבַא תיבל תֹובָא ישאר םיִשְנַא הָלֶאלְּכ הָשֶשְו םיִשְמחַו

 הקל "הירי :ןיִכְְו'ביְִוהיִו יהי םִנֲהְכַהְִמּופ פ
 ס :םיִהלֲאָה תיִּב דָנְנ בּוטיִחַאְּב תוויִרְמְְּב 'קודָצְְּב םֶלָשְמְּב
 ךןֶּב לָאידְעְִּב ישָעמּו' הֶיכְלִמִּב רּוִחְׁשַפ"ןְּב םֶחרְְְּב יהָיָרעיי
 תיִבְל םיִשאָר םֶהיִחַאְויי :רָמאְְּב "תיִמָּלָשְמִּב "יםֶלשִמְֶָּב הָרָוְִ
 תדֹובע תֶכאָלִמ ליַח יִרוָּבּג םיִשָשְו תוֶאָמ עַבׁשּו ףֶלֶא םָתֹובֲא
 ךןֶּב םָקיֵרְזעְֶּב בָּׁשֲחוְב הָיָעַמְש םִיֹלַהְַמּויצ :םיִהְלָאָהדתיַּב
 אָכיִמְ"ְּב ּהָיְנַּתַמּו לָלָנְו ישרח רֶקְּבְקַבּו"5 :יִרָרְמ יִנְּבְִמ הָיְבַשִח

 היכר ןְְָּּב לֵלָגְּב יהיְעַמׁשְב יְיָ :ףָקָאְְּ יִרְכזְּ
 םִיִרְעְׁשַהְוול :יִתְֹּוטְנ יֵרְצַחְּב בֵׁשֹויַה הָנָקְלֶאְְּב יאָסֶאְב
 הָּגַהְדדַעְו5 :שאְרַה םּולש םֶהיִחַאַו ןַמיִחַאַו ןֹומְלַמְו בּוקעו םּולש
 םּולָשְופ :יִוָל יִנְּב תונְחמְל םיִרעָשַה הָמַה הָחָרְזִמ ךָלָמַה רַעָשְּב
 תָכאלְמ לע םיִּחרָּקַה ויְבֲא-תיבל ויָחֶאְו חַרְקְַּב ףֶסְוְבֲאדןְּב אָרֹוקיְּ
 יִרְמׁש הוהְי oe םֶהיִתְבַאו לָהֶאְל םיִּפְסַה יִרְמִש הֶרבַעָה
 :ֹומְעְו הֹוהְ םיִנָפְל םֶהיֵלֲע הָיָה דיִגְנ רֹועלֲאןְּ סַחְניִפּויי :אוָבְמַה
 ך ל-5 GBA םיִלְנמּב ;NT— (trsp ,), sim 9 | 2 ™ 6? invers 4 אטו . . א04 |

ny? Neh; 6% Tweiה: יֵנֵּבִמ | °=  ins (cf7.1o.14; Neh rr,4)4°  
 ee | = = הָירַמַא? Neh; 6 om || 1c Q6MSSY ןַמ יִנָּב; (<613 ןָמנְּב) |

 : ן יִנְלָשַה cf Nu 26,20 | > 3 ef Basia frater ipsius | 6 6 לאיעי | ל < 6
 7 cf 2,33 || °% 1 prb c Neh rr,9 הָדּוהְיְו | 8 %= nonn MSS 6”: ו

‘6L5 | *" 3 הָיְנָכִ (6 היִנְבִי) | זס * 6%* הָיְעַרִי ?  iיֵנְב | * 680 ()ריִכָמ,  
Neh 11,11 mq ||» 6% Zaddoux |11,10 7[ | זז *  no —, Nehעֶדיי || ל 65  

 12 * 44155 8 היִרֶועו || ל-* Neמ ז:,ו3 יִזְחַאְדַּב לֶארועדב יס[שןמע | 585
 םולַש | 5 60* תו- | 13 VarS לח (6א6 ישע ?) || 15 *%* 65 א. 0800 א. ₪-
 $paunA || > nonn MSS S 6 11,ז7 יִּדבְז | 16 * 65 <. 42566 אג זז ז7 אָּבְבְַו |
 5 ןא6מ ץומש || < 32155 3 ףסא | 17 6( 7%; 26,1. 14 והיִמְלש(מ) אסת 5

 םֶלָשִמ || 18 65* (01) חטאו | 20 6%* הָּמַהְו
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 םיִרּורְּבַה םָלְּכ<* :דעומ לָהאָל חַתָּפ רעש הָיְמְלָשִמ ןּב הָיְרכְז*י
 םֶשָחיִתֶה םֶהיִרְצַחְב הָמַה רַשַע םיַנׁשּו םִיַתאָמ םיִפְסַּב םיִרְעָשְל
 -לַע םָמיִנְבּו םַהְויג :םֶתָנּומָאּב הָארה לאּומְשּו דִוָּד דָפְי הָּמַה
 תוחגר עברי :תורְמשַמל לֵהֲאָה תיבל הוהי-תיבל םיִרְעְׁשַה
 םָהיִרְצַחְּב םֶהיִחַאְו5 :הֵּבְנַנְו הָנֹופְצ המי חַרְזַמ םיִרֲעְׂשַה יָה

 הָּמַה הָנּומֲאָב יּכ56 :הלֲא"ע תַעדלא תַעָמ םיִמָּיַה תעֶבְׁשְל אוב
 -לַעְו תֹוכָׁשְלַה-לַע 'ּויָהְו םִיולַה םֶהי יםירעַשה ירְְ תַעַּבְרַא
 םֶהיִלעדיּ וניל םיִהְלֶאָהתיּב תֹוביִבָסּו7 :םיִהלֲאָה תיִּב תֹוְרָצֹוֲאָה
 הָדֹבעֶה ילכ-לע םֶהָמְו :ירקבל רקבלו חָּתְפַמַה-לַ םֶהְו תֶרָמָשִמ
 םילכה"לע םיִּנִממ םָהַמּוגפ :םּוָאיִצֹוו רַּפְסַמְבּו םּואיִבי רַּפְסִמְביִּכ
 :םיִמְׂשְבַהְו הנֹובְלַהְ ןמׁשַהְו ןיָיהו תְלֹפַה-לעְו שֶרקַה לכל לע
 ל 'הָיַתְּתַמּוי :םיִמָשָבַ תְֲרמַה תה םיִנֲהְכַה יח

 :תבׁש בש ןיִכָהְל תָכְרעמה חל ₪ 6 יה נב
 םֶמּוייִּכ "םיִריטְּפ תֶכְשְלַּב םיולל תֹובֲא יֵׁשאָר םיִרָרְׂשִמַה הלאו
 םֶתודלְתִ םיולל תֹוָבֲאָה יֵׁשאָר הלא :יהָכאָלַמַּב םֵהיֵלֲ הלל
 -יבא ּובְׁשִי ןוַעָבְנְבְ* | ם :םֶלָשוריִ ּובָשי הָלֶא םיִׁשאָר

 ׁשיְָו רְָּ וע רוכְּבַה נְּונ* :הָכְעַמ וִתְׁשֲא םָׁשְו לָאועְ ןועְבנ
 דיִלֹוה תֹולְקִמּו :תֹוָלְקַמּו יהיְרַכְזּו ויְחַאְו רֹוָדגּול :בֶדָנְו רֶגְו לעב
 ס :םֶהיִחַאדםַע םֶלָשּוְריִב בש םֶהיַחַא דָגְג םָהִִאו םָאְמְשתֶא

 -תֶא דילוה לּואְׁשְ לאְׁש-תֶא רילוה שיקו שיק"תֶא דילוה רָב
 ןֲתָנּוְהְידןְבּוצ :לַעְבְשָאתַאְ בֶדְניִבַאדתֶאְו עּושהיִּכְלַמתַאְ ןַתַנּוהי
 יָדְלָמְו ןותיפ הָביִמ יִנְבּגי :הָכיִמִתֶא דילוה לַעְבְדיִרִמּו לַעָּב ביִרְמ
 -תֶאְו תָמְלֶעְתֶא דילוה הָרְעִיִו יהָרְעְנתֶא דילוה דָחֶאְו< :'עְחְַ
 21 6* םֶלָשְמ || 22 9*65 םיִרְעַשַּב | 23 65* רמשל * 'ָשָמ רֹמשל (rsקס +

ut 22 || 26 * Var® 6PA($) ut 22 || b-b GBA oi A cov80 תוחור) | 24 65*  
 prps ;(sim 3) יָה 'לה-ןמו | 27 6+ Gvoirew ד. 00006 ד. 16000 | 31 * 6

6+(F rédv tnyavigrdv) Tod ueydlov 160606 | 32 "6ִּתַמְג | ל 6+ 7 ] © ' 

Wירמ( epnuepig erayuévotזaהָיָנְבֹו | 33 * 0 'ּוטְפ א "ַמְּפ 0 םיִרָטֹנ; 655 ן 
Vrsס 'טפ | * rק sim5,118[? תֶרָמְׁשִמ) קזס 'טפ 'לב, 6!  [vel ? npn cf I1, 

 ימה | 35 * 5 'ועי Q6 ‘עי |? 8 c pc MSS mit Edd inh || 37 * 6 iיָחָאְ
 ( חאו * םיחאו) || ל 6 א. Atouv x. Zexpet ¥ xk. Zaxxoup 8,31 כ( | 38 6

 6 832 אע- | 39פ 1 רָנְבַא | 40 1? 6 pl MSS) מVrs =‘q בירמ) | 41 = 6
 MoAwyx 6 ut 8,35 | * 835 'אתו; 9065 8,35 +-זַחֶאְו 6( 5 | 42 * 67 וטפש %

 ;lada 1 6 68 151155 הְדַעַי 6! 6 8,36 הְדעוהי
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 -תֶא דילוה אָצומּו4 :"אצומ-תֶא דילוה יִרָמָזו יִרָמָזתֶאְו "תֶוָמְזע
 םיִנָב השש yor :ונְּב ללא נב הָשָעַלֶא ֹוָנְב הָיָפְרּו 'אָעְנְּ

 ןגְְ יֶיְבעְו יהיְרעׁשּו לאעָמְׁשִיְו רַכבוםקורְזע םֶתֹמְׁש הלא
 פ | :לֶצָא יִנָּב הָלֶא

 םיִּתְׁשְלַפ יִנּפִמ לֵאָרְׂשִי-ׁשיִא סֶניַו לֵאָרְׂשִיְב ּוִמֲחְלִנ םיִתׁשְלפו 10
 יִרֲחֲאְו לָאְׁש יָרָחֶא םיּתְשְלַּפ וקְּבְדיו :'ֵעבל רֵהְּב םיִלְלֲח לפי
 יִנְּב עּושדיּכְלמדתֶאְ בֶדָניִבַאדתֶאְו ןָתָנוְיתֶא םיִתְׁשלַפ כי ויָנָב
 ליו תֵׁשָּב םיִרֹוּמַה והָאְצְמִי לּואְׁש-לַע ּהָמָחַלַּמַה דּבְכּתוּ :לּואש
 ּהָב יִנָרְקַדְויָדְּבְרח ףֶלֶׁש וילכ אְׂשנ-לָא ילּואָש רמי :םיִרֹויַהְִמ
 ארי יּכ ויָלָכ אַׂשנ הָבָא אלו יִבּולְלַעְתַהְו הֶלאָה םיִלְרעֶה 22

 :וינְּב תש לאש תמו :תמ ברחה ה לפיו לאָׁ
 יוס יָּכ קַמֵעְבירַׁשא לֵאָרְׂשִי שיִא"לָּכ ּואְריֹנל :ּותַמ ודְחַי ֹוֲתיֵּב"לָכְו

 ושי  םיִתְשַלֶ ואביו ּוסְניו םֶהיֵרֲע ּוָבְזעַַו ויָנְבּו לָאְׁ ּותָמיִכְו |
 םיִלְלַחַה - תֶא טשפל םיִתְׁשלְפ ואביו תרחממ יָה ס :םֶהָּב |
 ּואָשיַו והטיִשָפַוי על רהְּב םיִלָּפ ויָנְּבתֶאְו לְאׁש-תֶא ּואצִמִַּו |

 -יתֶא רׂשבְל ביֵבָס םיִתְׁשלְֶרֲאְב וחלָשיו יויִלָּכדתֶאְו ושאר-תֶא
 ותְלֶנלנתֶאְ יהיִהְלא תיֵּב ויִלָּב-תֶא י מישו :םַעָהתֶאְו םֶהיִּבְצע

 -רֶשַאלָּ תֶא רעלנ שָבָי יל ּועֶמְׁשיווי ם :ןֹוגָּד תיִּב ּועְקֶת |
 יתַפּוגתֶא ואש לוח שיאדלָּכ 3 ומּוקירי> :לּואָשְל םיִּתְשְלַּפ ּושָע
 םֶהיֵתֹומְצַעתֶא ּורֵּבְקיו "הָשיִבְי "םּואיְבִיַו ויִנְּב יתפוג תא לאש
 ללעֶמְּ לאש תַמָיַו :םיָמָי תעְבֵׁש מוציו ׁשֹבְּב יֹהָלֲאָה תַחַּת

%1- 

 בוָאְּב לּואְׁשל"סְַ רַמָׁש-אְל רָשַא הָוהְי רַבְּד-לַע הָהיִּ לעֶמרׁשַא '

 ריו הָבּולּמַה תֶא בָסּיַנ ּוהָתיִמְיַו הָוהיַּב שראל ";ישורדל |

 ּפ :יָׁשווָּב |

42 ° cf 8,36° || © SBAx 8 | 43 + 6) 86 8,37 | * 65 (םטסמג 7 \60מ | 
44 *° ut 8,38 | Cp ro,r°1S3r,r part |? 1S ‘30, id8 |21S 31,2 .."NN | 
“n| | 31 prb c G(érporden) למי |41S3r,4+ נרו | 556°, 515315 + 

a44( || 7 6+ lopand S+'W) DY; ins c |ומע | 6 6 (15 31,6) + אוהַה םויַּב (15 +  
g = 15 31,9 liter || > G3, 5MSS S 3, cf 15% |15 31,7 לֵאָרְׂשִי יֵׁשְנַא |  

 10 71 Io תרָּתְשע |? rob iS aliter, sim SE | זז * 15 3ז,זז יִבָשי ויָלֶא
 3(6) יבשידלכ || * >15 || 12 ** 15 תָיְוְנתֶא ּוחקיו הָליִלַהְלְכ וכלי | * 5

3r,r2 mn} | © 1S Na] et antea add | 5 15 + 864 || * IS לָשֶאָה | 3 $+ add. 
 עו.
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 = ףֶמַצַע 'הַּגַה רֶמאַל "הָנוְרְבָח דיִוָּדלֶא לֵאָרְׂשִי-ילָכ ּוצְבְקיויי 1
 'הֶּתַא ד לאש תֹויָהְּב םֶג A למתג :ּונְחְנֲא רש

 ולארלי מע לע די הִיהּת הָּתַאְו לצרשידחא לָמַעְדתֶא
 = תיִרָּב דָוְּ יָה תרי הָנורְבָח למה לא לארי ינקַזלָּכ ואבו
 - הָנהְי רֶבְדִּ לאְרשילע למל דיִנְּדיִתָא הְׁשְמ הוה יִנָפְל ןֹוְרְבֲחְּב
 סּובי איה םֶלשּורי ילַארׂשוהלְכְ דוד ליוו מ :לֵאּומְׁש דיְּב

 אֹוָבת אל דול יב יֵבְִׁ וָמאֹיוי :ץֶרָאָה 'יִבְָי יסּוביה טֶשְ
 "לָּכ ריִנָד רָמאָּיו :דינָד ריע איָה ןויצ תֵדָצִמ"תֶא ריד רכְלי 'הָנָה
 -ןֶּב בָאוי הָנֹוׁשאָרְּב ליו רֶׂשְלּו ׁשֹאָרְל הָיָהִי הָנֹוׁשֹאָרְּב יִסּובְי הָּכַמ
 . יח = גדוד ריע רלדוארק ןכ"לע רֶצְמַּבי דיו בש :שארל יֵהְינ היּורצ

 רָאָשתֶא הָיַחְו ביו ביִבְסַהְדְו אלּפהְדִמ ביִבָסִמ רעה ןְבו
 פ וָּמַע תוֶאְבְצ הָהיו לוָדְְ ְךַלָה דוד ליי :ריִעָה

 וּוכְלַמְב מע םיִקּזִחְתִמַה דיוְְל שא םירבגה יִשאְר הָלַאְוי
 הָלֶאְוי* ם :לָאָרְׂשִידלַע הָוהְי רַבְדִכ .כיִלְמַהְל לֶאְרָשְולָּכְסע
 יםיִׁשוָלְׁשַה ׁשֹאָר יֹנֹומֵכֲחדןְּב יםעֶבְׁשי דיִוָרָל רֶׁשֲא םיִרּבִנַה יֹרַּפְסִמ
 ויָרֲחאְוי :תָחֶא םעפּב לַלָח תֹואָמ"יִׁשְלׁש-לע ֹוָתיִנֲח"תֶא רָרֹועאּוה
 -םַע היָהאּוָה :םיִרּבְּגַה הֶׁשֹולְׁשִּב אּוה יָֹותֲאָה ודוד רֶזָעְלֶא
 תֶקְלָח יִהִּתַ החלל םֶשּופְסֶאְנ םיּתְׁשלּפַהְו םיִמּד יסָּפַּב דיִוְד
 ּףָבְצְיִתְיו4 :םיִּתְׁשִלְפ יִנָּפִמ ּוסָנ םַעָהְו *םיִרּועְׂש הָאלמ הָרָשַה
 הַעּוׁשִּת הָוהְי לעשויו םיִתְשְלּפתֶא ו יולי הְקלֲחַה ָךֹותְב
 -לֶא ָעַהילַע יׁשאָר םיִׁשולְׁשַה"ןמ הׁשולש ודְרי5 :הָלֹודְג
 דיִוָרְוֿפ :םיִאָפְר קַמעּב הנח םיִּתְׁשִלַפ יהָנֲחַמּו םָלדע "תַרָעָמ"לֶא דיו
 רמאיו דיִוָד ואְתִיַנז :םָחְל תיִבָּב זַא םיִּתְׁשְלפ ביִצְנּו הָדּוצְמַּב זָא

 ,Cp rr 1 ** 25 ף,ז יִטְבָשִלָכ ואביו | * 25-4- ורָמאיו || < 25 ּונְנַה | 2 * 5
  | 4 4 GBAָתיִיַה || * >68 25 | < >6% 25 | 3 115 65 25 53+ ְךְלַמַה +5,2
 ויָׁשָנֲאַוְךֶלַּמַה | * 25 בֵׁשֹי יִסְביַה-לֲא | = 6% םּובי | 5 *= 25 רַמאיַו 5,6 25
6” 1— |? 25+ vb nonn | 7 “2559 Gn (sic 6) אָרְקו הֶדְצִמַּב- | 8 1 

(lece-ן היָּבַה (6%% ספק 6 6-55) | 1ז * 16 25 238 תזמָש | 6 [  
Baad, loBaal) לעֶּבׁשי | < 1 6 6* השולשה (5 םיִׁשֹולְׁשַה Q false Dהשלִי( | 

 |] דד *  (SL pwn) |. 12 6 174 Awbdal (6x —be) 2S 23,9הָנמָש 25 54 % <
R13 65 םֲָּאְּב (cf 1S 17,1); 6! &v roicg Zeppav (pro 'T '3) || * 67 25 1 

:41c 6 25 23,12 sing | ? lc 6S 2S Wy) | 15 *e2S 2313 |םיֵׁשדַע |  
 . ל 1 תַדְצִמ ₪ 16 || 5 25 תָיַחְו | 16 25 23,14 בצמּו | 17 8 וא.
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 הָׁשלְׁשַה ּועָקְבַי :רעָׁשַּב רֶׁשֲא םֶחָל"תִיִּב רוְּבִמ םִיַמ יִנָקְשַי ימ
 ּוִאׂשיַו רַעָשַּב רֶׁשֲא םָחל"תיֵב רֹוָּבִמ םימדּובַאָשיו םיִּתָשְלִפ הָנַחַמְּב
 רָמֲא*נופ :הָוהיל םָתֹא ךסניו םֶתּותְׁשִל - ריִוד הָבָאדאְלְ ריְִדלֲא ּואָביַו
 הָּתְשֶא הָלֲאָה םיִשְנַאָה םֶדָה תאז יתושעמ יִהלֲאמי יִל הָליִלח

 ושע הָלֶא םֶתושל הָבָא אָלְ םּואיִבָה םֶָתֹוׁשֹפַנְב - םֶתושְּפַנְב |
 'הָשולשה ׁשאָר הָיָה אּוָה בָאוידיִחַא יָשְבאְו> |  :םיִרוּבְּנַה תֵׁשְלׁש |
 :להָשולָשַּב םָש-יאלְ ללח תֹואַמ שלש-לַע ֹותיִנֲח"תֶא רַרֹוע אּוהְו |

 אָל השלָשַהה דַעְו רָשל 'םָהְל י יַהיַו דָּבְכנ 'םָיִנָשב יהָשולָשַהְִמְיי
 לֶאְצְבְקמ םיִלָעְּפבַר להשיא עֶדָיוהְיְּב הָיְנְב< אם ּאָב
 ּךותָּב יִרַאְהדתֶא הָּבַהְו דַרָי אּוהו "בָאומ לאירַא" ָיִנָש תֶא הָּכַה אּוָה

 \יהָּבִמ שיא יְִצִמַה ׁשיִאָהדתֶא ָּכַה אּוָהְו :נָלָׁשַה םְִּב רּוְּבַה
 טָבְׁשַּב ויֵלֵא דָרָיו םיִנְרֶא רֹונְמַּכי תיִנֲח יִרְצַּמַה דִיְבּו יהַמַאַּב ׁשֵמֲחְ
 ּוהְיָנְב 12 הָלָאצ :ותיִנָחּב והגְרהְיַו יִרָצַמַה דִיִמ תיִנֲחַה"תֶא ל זי

 דָּבְכַנ יונה םיִׁשולְׁשַה"ןמי :םיִרֹּבִנַה הֵׁשולְׁשְּב םש ולו עֶדיוהְיְּב |
 ס  :יוּתְעמְׁשִמ-לע דיֶוָד והָמיִׂש אבדאל הָשלֶשַהלֶאְ אוה |

 :םֶחָל תיִּבִמ ודב ןגְחְלֶא בָמוי יחא לאהַשָע םיִלָיְחַה יֶרּובְנְו |
 יִעוקְּפַה ׁשְקעְדוְב אֿביִע= ם "יִנולּפַה ץֶלֶח "ירורהה "תומשיל
 ס :יחוחַאה יליע יִתְׁשְחַה יִכְּבַס5ִִ ם  יִתותְנָעֶה רֶזָעיִבַא

 יָביִרְְַּב יתיִאיי סם :יִתַפּוטּנַה הָנַעַבְִּב לדלח יִתָפּוטְּנַה *יִרַהְמּי |
 שעג יִלְַּגִמ "ירוח:* ם :יִנתֲעְרּפַה הָיְנַּב ןמָיְנַב יִנְּב תַעְבְּגִמ |
 :ינבלעְׁשַה אָּבחִיְלֶא יִמּורַחְּבַה תֶוָמְַע3ּי ס יִתְבְרַעָה 'לָאיְבַא |

 םָאיִחַאגפ ם :יִררהַה 'אגְשרּב ןָתנו יֹנוָמַה םֵשָה יָא ס
 הָיִחַא" ייִתְרְכְמַה רֶפַחִ ס :רּוִא"ןְּב ילָּפיִלֶא יִרְרַהַה 'רָבָשְְְּב
 18 >6; 64 אביו | זס ** 25 23,17 יִת-- הוהי || ל: 25 םיִכְלהַה 6 3 | |

MSS Vrs 2S20 * 6 אָש--?; 25 23,18 יִשיִבָאְו | ל 1 6 3 םיש-- | 516 0  
(cf 25°); 1? ‘WI vel WS,ס00  A ut 20% | ®6 inep (6Ms emi) Togולו | 2:  

 vel potius 13 ut 25 || 22° dl c S$ 2S 23,2094 || b-b 1 (cf 6! 259( ממ 'א מ |
 23 3 65* ₪ 25 23,21* הָאְרַמ || ל-5 >25 || =5 >25 || 24 1 םיש-- | 25 * 67
 טח6ק 1006 500 6( 21% || ל 6 וּתְתַּפְׁשִמ | 27 * 65 200000 27,8 תוהמש; 5
 23,25 הָּמַׁש | * 25 יִד--, קזט 516 1 | * 1 6 3 25 23,26 יִטְלַּפַה | 28 65% 90

27,9%F Odouiag || 2g 1? c 2S 23,28 iby (6° Hie) || 30 * 6° 'J | ° 27,15 
 יֵּדְלָח | 32 * 1 prb c 25 23,30 יֵּדֲח cf 8 | ' 25 23,3ז יֵלֲעֵביִבֲא | 33 ויִמְרּוחַּבַה| |

 34 °° 1‘ JWI cf GATMSS Agau 6 Fwuvt et 2S ]ןשי || « 2S 23,11 אָגָא ?;
GF lccaxap ||7 25 23,33 רש  nn, 25 23,33 NY | 35 * MSK™65 תשגש 4  

al)ל 1 סזט ¢ 25 23,34 טְלַפיִלָא | 36 * 5 יִתָכֲעַּמַה (6 =  
 8ס*



 - 4 א םימיה ירבד 12,12—11,37

 = 'יחַא ילָאטצ ם :ייִּבְזֲאְדִּב ירענ' יִלֲמְרַּכַה 'ּורָצָחִּד ם :"יִנלּפַה

 ֵלְּכ אָשנ יִתְרְּבַה יֵרָחַנ יָנֹומעָה 2 ם = :יְרְנַהְ רֲחְבִמ ןֶתָ
 = הָיִרּוִאי* ם :יִרְתיַה בֵרָנ יִרְתיַה אָריִעפ ם :הּיורְצ"ְּב בָאו
 . יָנָבּואְרְל שאָר ינבּואְרֶה יאְויִשְְֶב אָניִדעִ< ס :יָלְחַאְּב דָבזיִּתַחַה
 < אָיזְע+ ם יִנְתַּפַה טפשויו הָכֲעַמְדְּב ןָנָחִ< ם :'םיִשלש ויִלָעְו'
 = ךֶָּב לאעיִדִי <  ס :ירערעה םתוח יֵנְּב 'לֶאוָעיְו עָמש יֵתְרְּתְׁשִעֶה
 'היושויו יביריו "םיוחמה אלא ס "יִציִּתַה ויָחֶא *אָחויו ירָמָש

 לֶאיׂשעיְו דַבעְו לָאלָא ס :יִבֲאוִמַה הָמְתיְו םעֶנלֲא יב
 :היָבֹצְּמַה

 ךןֶּב לּואָש ינּפִמ רּוצָע דע גְלְקיִצְל דיוָדְלֶא םיְִּבַה הָכֲאְוִי 2
 םיִנימְיִמ תַשָק יקָשְנ* :הָמְחְלִּמַה יָרָוְע םיִרּבנַּב הָּמֵהְו שיק
 שארָהי :ןָמָיְנְּבִמ לּוָאְש יחאמ תַשָקַּב םיִצְחְּו םיִנָבַאָּב םיִלאָמְׂשמּו
 תנע יֵנְּב 'ֹטְלָפְו ילָאוזיו יִתְעְבִּגַה 'הָעָמְשַה ייִנָּב שָאיְו רֶזְעיִחַא
 דלַעְו םיִשלָשַּב רג יגועְבּגַה *הָיִעמשְיְוי :יִתתְנַעָה אּוהְַו הָכְרְבּו
 יִזּועְלֶא6 :יִתְרדְגַה דבי ןֶנְְיְו לאיזחיו הָיְמְרִיַ :'םישלָשה
 יוהישיו הָנְקְלִאז .:"יפירחה ּוהיִטַפׁשּו ּוהָיְרַמׁשּו הָיְלַעְבּו תֹומיִריִו

 םָחֹרְי יִנְּב הָיָדַבְזּו יהְלאֲעויְ טיר :םעבשיו רזעויו ילַארזע
 רֹּבִג הָרָבְדִמ ידֵצִמַל לִנְדלֶא ּולְבנ ילנַהְוִמּפ ם :"רדְנַה"ומ

 םָיִנּפ ירא ינו 'יחמָרְו הּנצ יכרע הָמְְלמל אָבָצ יׁשְנַא ליה
 בָאיִלֶא ינשה הָיְדַבְע ׁשֹאָרָה רָזעי :רַהַמְל םיִרָהֲה"לַע יםִיאָבְּצִו
 ילָאיִלֶא יׁשׁשַה ייּתַעי- :יֵׁשֵמֲחַה הָיְִִי יעיבְרֶה הָּנִמְשַמִיי :ישיִלָשה
 36 = 1 frt (cf 2S 23,34( יָנּוליִנַה םעיִלָא | 37 * 653 252335 ל ירצח | * 5
 יִּבְרַאָה יֵרֲעַּפ; 4טמ | 38 = 25 23,36 לָאָנִי | * 6 25 ךָּב | * 25 הָבֹצִמ; 0? |

GBx Honper, 10.; 1? 6 $ ‘RN cf ad 2Sב יִדָגַה יִנָּב;א 1 ? דָּנןַּב | 40  
 23,38 | 42° 6F Eoita | Plc $s 'שהדלע || 43 /65* 001006, 860.| 44 * 6
 יתר-- ? | ל א 'ועיו 06 "עיו | 45 * 655 k. lwtae, leeag || ל 6979 "תה |
 46 * dub; ¥ Mahumites | ל 65** xk. lwc(e)ia | 5 69% ונָּב | 47 7
 הָבֹצִמ | ,Cp rz ז 65 'וצְל? | 4 * 1 6 15% 6990 -ןּב (8 נב ןל1'ש | <א
 4[ QGAL ; nonn 155% 658 לאוי, + 1666 | 5 65 6. |שס .. | 4 5? =
 הַעְמְׁשְ) הָמָשְו || ל 56 48; 8 םיש-- || 6 * 65 לטו 7* םגו66ק | ל 9 ור,
 68 "יר - | 7° 6X x. lecdove ןשי | ל ף155%55 65 לאירזעו 6302 א. =(ג)ומג |
 5 6זע םֶעְבְשִיַו ? | % 6 'ַהְו || 8 ו SSK הלעױ; 12 c( 6% 'ַעיִו | ל 6%
 יָנָּב | 5 1 155 6 MssEr2a 6 Ti | 9 5 >6 | ל 8 contra 41 מו |

 = < 6 'ָכ םיִלְקְו | זס 6 6 ₪ 7,3 | זז 8 'ִמ | 12 5 67 םזזו 5 רתע | 5 סס 5
 65 ו.
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 ַּנַּבְכַמ יִריִשַעְה ּוהְיַמְרִי + :יִעיִשִַּה רַבְזְלָא יִניִמְשַה | נתי :יִעְבָשַה
1 / 

 ןֵטְּקַה הֶאַמְל דָחֶא אָבְּצַה יֵׁשֹאָר דָניַנְּבַמ הָלֲאפ ם רָשַע יִּתְשע
 ןושארֶה שֶדַחְּב ןּדְריַהדתֶא ורבע רשא םה הָלָאפ :ףֶלֲאָל לונַהְו
 בָרעֶמְְו חרֶזִמל םיקְמָעהלכתֶא ּוחיִרְבִיַ ויָתידג"לּבלע אָלַמְמ אּוהְו

 דיִוָד אצוֿפ :דיְִרְל דָצֿמַל-דע הָלּוהְיִו ןַמְיִנָב יבמ ואבירול ס
 ל"ה יעל ולא םֶתאֵּב םולְָלדא םֶהָל רַמאיַו ַעיַו םָהיֵנפִל

 Cw שאר יָשָמַעְתֶא השבל תורו ס = חכו ּוניָתּובֲא
 ישידב ֵדּמַעְו דיִודְךַל
 יִהְרְזַעְל םולָשְו ְּךֶל םולָשו םולש
 ךיִהלֲא ְּךֵרָוע יִּכ

 -לע ּולְפָב הֶשְנֶמְמּו* ם ::דירְנַה יֵׁשֹאָרְּב םנְּתיו דיִוָּר םִלָּבקוו
 הָצֲעב יִּכ םֶרָזַע אל הָמְחְלַמַל לוָאְׁש-לֲ םיּתְׁשלַפ"ם ואֹבְּב דיִוְד |

 :לּואְׁ וינֹרַא-לָא ב ּוניִשאַרְּ רמאל םיּתְׁשִלְפ יגְרס והֲמְלְׁש
 אידי דבזויו לחנדע הָשַנֶמַמווילַע ּולְפַנ יגלקיצְד לֶא וָתְכְלָּבי |

 :הָׁשנְמַל רֶׁשֲא םיִפְלֲאָה יׁשאָר יתְלצְו יאּוהיִלֲאְ דָבֶזּויְו לֵאָכיִמּו
 םיִרָש יהיו םֶלְ לוח ירוָּבְגיִּכ ּדְגַהדלַע דיִנְּ"םע ּוָרָזֲע הָּמַהְו> |
 לג הָגְחְמְלרע רעל דיִודדלע ּואָבִי םֹיְּב םויתַעְל יד3 :אָבְצַּב |

 ס .:םיִהְלֶא הְגֶחַמּכ
 הָנֹוָרְבֲח דיִנְּד-לַע ּואָּב אָבְצִל ץּולָחַה יִשאָר ייִרּפְסִמ הָלַאְו

 יאָשְג הֶדּוהְי ינָּב55ַ הם  :"הָוהְי יִפְּכ ויִלֶא לּואָש תּוכְלַמ בָסֶהְל |

 ךמי< ם  :אָבצ יִּלֲח תוָאמ הֶנֹמׁשו םיִפָלֲא תָשָש חַמְְ הָגצ
 יֵנְּגְןִמיז סם :הָאַמּו םיָפָלֲא תעֶבׁש אָבָּבִל לח יִרוְּבַּג ןועְמש ינְּב .
 ןרֲהֶאְל רִנָּנַה עֶדיֹוהְו=י ם :תֹואַמ ׁשֵׂשְו םיִפְלֲא תעְּבְרַא יוֵלַה |

 לִיַח רּוְִּג רֵעַנ קוצני ס :תואַמ עֶבְׁשּו םיִפְלֲא תֶשְלֶש ועו
 יאש יֵחַא ןָמְְנַב ינְּבְןִמּופ ם :םִיָנְׁשּו םיִרְׂשֲע םיִרָׂש ויָבָא-תיבּו |

 :לּואְׁש תִיָּב תֶרָמָשִמ םיִרְמְש םֶתיִּבְרַמ הָּנָהְדַעְו םיִפְלִא תָשְלֶש
 13 65 םגוט6ק | 16 0 "ודג | דד 6 66 06 (ז1עָמְל ?) | 18 * >689א |

 b-b gBANL 60 6ע 60666 א6ו6 || דפ *] יִשְבַא 6/ גג,20 | ל 1 6 א6פָש'ולָשַה |
 (0 'שיִלָשַה | < 6 ךְּמעְו; %2*6 (םולשב) ִּמִעְו (הָּתַאְ) 'יךב 'ד (הןכל | 516 6 |

 ר || 20 1 6 6*(ע) םֶר-- | כז * 6/3 1 | ל /גנ הָנ-- | 5 6034 דו-- | 22 6
 ץ6550טְק cf 8° || 3 >6BAN | 24 * 6 תומש | * >6 | < 6, רָּפְסֶמַה הֶזְו |

EZaddoux. |29 6 6.  
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 ליַח יִרוְּבִּג תואְמ הָנֹומְׁשּו ףֶלֶא םיִרְׂשֲע םִיַרָפֲא ינְּבְַמּופ ם
 הָנֹומְׁש הֵׁשֹנְמ הממ יִצֲחַמּו> ם :םתובא תבל תמש יׁשְנַא

 ם  :ריְתֶא ּךֶלֶמַהְל אֹובָל תֹומְשְּב ּובְקִנ רֶׁשֲא הָלֲא רֶׁשֲ
 לֵאָרְׂשִי הֵׂשֲעַיהַמ תעַרָל םיִתַעָל הָניִב יעדֹוו רָכׁשֶׂשְי ינְּבְמּוג
 יָאצו ןלּבּזמי ס :םֶהיִּפ לע םֶהיֵחַא"לְכְ םִיַתאָמ םָהיִׁשאָר
 -אָלְּב ירְדעֶלְו ףֶלֲא םיִׁשֵמֲח הָמָחְלַמ לכלב הָמָחְלמ יִכְרֹע אָּבְצ
 םיִשלש תיִנֲחּו הָנִצְּב םֵהָמֲעְו ףלֶא םיִרָש ילָתְפַנְמ5 ס :לבלו בל

 :ן- 41 *

 לא הָנומְשיִרָָע הָמָחְלִמ יכרע יִנְדַהִמּ> ם לא הָעְבְו
 םעְּבְרַא הָמְחְלִמ ךלעק אָבְצ יִאְצוְו רשָממּוז ם :תואִמ שש
 הָשַנְמ בש ְִָ יהו יִנּוארָהְִמ ןהריל רבעמו* ם לא
 "לָּכִפ א םיִרְָעַו הֶאְמ הָמָחְלִמ אָבְצ לכ לב
 ְּךיִלְמַהְל הָנרֶבָח ּואָּב םֶלָש בָבְלְּב הָכְרִעִמ ירְְע הָמָחְלִמ יִשְנִא הלא
 ךֶלְמַהְל דָחֶא בל לֶאְרְשְי 'תיִרָשלְּכ םנָו לֶאְרָשולָּכילע דיוְדְתֶא
 -יִּכ םיִתושְו םיִלָכִא הָשולָש םיִמָי דיִוָּדדַע םשדּויָהיויפ :דיִודתֶא
 ן ולב רכשַשי"דע םֶהיִלַא"םיבורְקה םְוי :םֶהיִחַא םֶהָל ּוניִכַה
 -לָכַאְמ רֶקְּבַבּוו םיִדְרְּפַבּו םיִלָמְגבּו םיִרומְחּב םָחָל םיִאיִבָמ יֵלתְפַנְ

 הָחְמִש כ ברל ןאצו רקכו משווי םיקמעְו םילְּד חמק
 פ  לֶאְרָשיְּ
 ְרָמאֹינ :דיגְנ"ֹלָכָל תֹוִאַּמַהְו םיִפְלַאָה יש"ע Sac ץעמני 18

 ג תשע להקל ראוי לאש ימי הנשר אלי וניל
 -ןִמ לֵאָרְׂשִיהלְּכדתֶא דיִוְּר לַהְקַיַופ :םַעָה"לְב יַניִעּב רַבְּדַה רשי
 תיִרָּקִמ םיִהלֲאָ ןֹורַא-תֶא איִבָהְל תַמֲח אבל דעְו םִיַרְצַמ רותיש
 רֶׁשֲא םיִרָעְי תיְרְקלֶא הָתְלעּב ָאְרָשו"לָכְ דיִוָּד לע :םיִרָעְ
 םיִבּורְַּה בשוי הוה םיִלֲאָה ןורא תֶא םֶשָמ תֹוְלֲעַהְל יהָדּוהיִל
 יהְׁשְרֲ הלְנע-לע םיִהֹלֲאָה ןורַא-תֶא ּוביִּכְרול :"םש אָרְקְנרֶָשַא

33 1MSK S תל | 34 * 9MSS Gv רעל j bb GmltMSS oi xepo- 
xévws (Dp?) | 36 6 al num || 37 6 ut 34° || 39 * nonn MSS 2רע‘ 6 
raparadoéuevot * —Eduevoi || ? QS nיqָשא || Cp 13, 1° 6+ | |ְםיִנקְוַה 
 |  | 5 6 6p | 6 225 62 aliterלכ םעְו | 21: 6 הָתצְרָנ | 36% ּוהָשְרִד 61 *
® ca roMSS Dש; 1 Dמש )28 ויֵלֲע ש sed -- 6/6% | 7 325 63 4-והָאָשִיַו 

Cpe ORRיט  
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 לֵאָרְׂשִי-לָכְו דיִוָרְו :יהלְנעּב םיִנֲהְנ 'ּויְחַאְו אָּזִעְו בָדָניִבֲא תיֵּבִמ
 םיִלָבְנְבּו תֹורֹּנְכָבּו םיִריִׁשְבּו זעה לב םיִתלֲאָה ינפל םיִקֲחשִמ
 אָזַע חֶלָשיַו ןְדיּכ ןֶרָנ"דע ּואָבַנפ : יתורצצַחבּו םִַּתלִצְמבּ םיֵפְתְבּו
 אָוְעַּב הָוהְי ףַא"רַחיַוס :'רקּבַה וטמש יִכ ןוהָאָה-תֶא חאל ותא
 רח: :םיִהלֲא יִנֿפְל םָׁש תֶמיַו ןֹורָאָה" לע די חלָש-רַשַא לע ּוהָּכי

 רע אנע ץֶרפ אּוהה םֹוְמל אונ אּנְּב ץֶרַפ הָוהְי ץרְִּכ דיל
 ףךיה רמאל אּיִהַה םִיּב םיִהלֲאָהתֶא ריִוָד אביו :הֶּוַה םּויַה
 וילא ןיִרָָהתֶא דָיַו ריִסָהְאָלְו :םיִהלֲאָה ןוָרֲא תֶא לא איִבָא
 םיִהלֲאָה ןורא בש :יִּתְגַה םדָאזדבע תיּבלֶא ּוהָטיַו דיוּד ריִעְלֶא

sg: ame 

 תיּב"תֶא" הוהְי ְךֶרביו םיִׁשְרֲח הָׁשׁש "ּוִתיֵבְּב םֶלֶא דבע תיַּימע |
 פ :ולירְׁשַא-לְכ"תאְו םרָא-דבע

 ישרַחְו םיִזְרַא יצעו דיִוָּדדְלֶא םיכָאָלַמ ר"מ םריח חלש 14 |
 למל הוהְי ֹוָניִכֲה"יֵּכ דיִוָּד עדינ* :תּיְּב וֶל תֹונְְל םיִצֲע יִׁשָרֲחְו ריק |

 ס :לֶאְרְשי ומע רּובַעּב יתּוכלמ הְלעַמַל תאָשָביִּ לֶאְרשו-לע
 :תוְנְבּו םיִנָּב דוָע 3 דלי םֶלשּוריִּב םיִשָנ דֹוע דיִנְּד חק
 ןַתְנ בָבושו לעּומש םֶלָשּוריִב וליויה רֶׁשֲא םיִדולְוַה תמש הָלֶאְו+
 עַמְׁשיִלָאל :ַעיִפְיַו גַפָבְו הנו :טְלפְלָאְ עּושילֶאְו רָחְביְוי :הֹמלְׁשּו

 למל דיִוָּד חַשְמְנדיִּ םיִּתְשְלַּפ משו : :טלְפיִלֲאְו עֶדילעבּ |
 דיִוָּב עַמָשיַו דיִוָדִתֶא שקבל םיִּתְׁשלפ לכ ולעו לֵאָרשִי לּכ- לַע

 לֶאָשי :םיִאָפְר קָמעּב וטשַפִיַו ּואָּב םיתְׁשלַּו :םהינפל אָצִיו |
 ול רָמאיִו יִדָיַּב םָּתַתְנּו םיימְׁשלְפ-לַ .הלעאה רמאל םיָהְלאּב דיו
 דיִוָּד םֶש םָּכַיַו םיִצְרּפלַעַבּב לע :ָךדָיְּב םיִּתַתְנּו הלע הוהְי
 וארק ןּכז לע םִיָמ ץֶרפְּכ יידְיְּב יביֹוָא-תֶא םיָהלֲאָה ץרפ דיִוָּד רַמאּו |

 רָמאָיַו יםהיְִלאתֶא םָׁשובָעוו> :םיִצָרְפ לעב אָּוָהַה םוקְמַה םש

 ל ל 6 וימָאְו | 16 טגצ6 6 'ָּב; 25 63 'ָה"תֶא | 8 ** 25 65 םיִעָנְעְנָמְבּו
 םיִלְצְלִצְבּו | 6 * >6%; 25 66%  ןוכָנ | *1 4 וטָמש cf ad 2S || זס 25 67 "םֶע
 ןורַא | rr 1? VY) (sed cf Jon 4,9( || 12 2569° יא | 14 * > 25 6,11; 1? יִּתָּגַה|
 ל-ל 25 1תיבדלכתאו 'א 'ע תא | ספ 14, ז 8689 םֶריִח; 1 קזפ 6 0 םֶרּוח 4 |
 ad 2S ף,זז || 2 * 25 ף,ז2 יִכְו || ל-ל 25 ותְכְלְמַמ אָשַנ | 3 * 25 5,13+ | םיִׁשנַלְפ |

Eauaa 3,5 NYnW cf ad 1S5-5 6 25 'ָךְל ּודָלְויַו | 4 ** 25 4 םיִליה | ל 69  
cf ad 3, 655 | 8 6 66 ardvrnow, 2S 5,17 aliter || g 2S 5,18 Wl;16,9 | 7—5  

2MSS 686:6אט0ףשסש | זס % םיי--- 0 םי-- | זז *  ¥ GPAN guvéredov(av) 

 לֲעינ; 25 5,20 דִוָד אביו | 3 25 520 יֵנָפְל | 6 ץְרָפ? sed cf 6 (+ ה-
 xomH) || 12 ° 2S 521 Dָהיֵּבַצַע; 6= 4.
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 :יקֲמעְּב 'ּוטשפיו םיִּתְׁשְלּפ רוע ופיִסיִו ם :'שָאְב ופְרָשיַו דיִוָּד

 -תֶא עֶמשּב יהי :יםיָאכְּבַה למ םהְל אג םילעמ סה
 םִיִהלֲאָה אֵצייּכ יֵהָמְחְלַּמַב אֵצִּתי זַא םיִאָכְּבַה יׁשֹאָרְּב הָדָעְצַה לוק
 ּוהָוצ רש דיו שעָיו< :םיִּתְׁשלְפ הָנֲחֹמ- תֶא תוָּבַהל ְךיֶנפְל
 אציוי7 :הָרֶזִג"רַעְו 'ןוַעְבְּגִמ םיִּתְשלְפ הָגֲחַמיתֶא וכו םיִתלֲאָה
 :םֶוגה"לָכ"לע ידְחַפתֶא ןתָנ הוהיִו תְּראָה"לֶכְּב יודיש

 םיִהלֲאָה ןוראל םיִקָמ ןבינ דְָּד רעב םיִּתב ול"ׂשעיוי 5
 ןורַא-תֶא תאֵׂשְל אָל דיֹוְד רַמָא זָא :לָהֶא ל"ט
 םיָהלֲאָה ןְרַא-תֶא תאׂשָל הוהְי רָחָּבוםָביִּכ םִיוְלַה-מִא יִּכ םיִהלֶאָה
 םֶלָשּוְרִילֶא לֵאָרְׂשִיײלְּכיתֶא דינָּ להקיו: ם  :םֶלוע"דע ותְרָשְלּו
 דיִוָּד ףֹקַאוצ ול ןִכַהירַׁשֲא ומוקְמלֶא הוהְי ןֹוָרַא-תֶא תּולעַהְל
 ויַחאְ רֶשַה לַאירּוא תֶהק יִנָבְל* ם :םִיולַה"תֶאְ ןֹרֲהַא יִנְּב"תֶא
 :םיִרְׂשֲעְו םיִתאָמ ויַחֶאְו רָשַה הָיָשִע יִרְרִמ יגל ס :םיִרָשַעְ הָאַמ

 ינְבל ס :םיׁשלְׁשו הֵַאַמ ויָחֶאְו רֶׂשַה לָאז םֵׂשְרְג נבל ס
 לֵאילָא ןירבח ינְבל סם :םִיָתאָמ ויָחֲאְו רֵׂשַה הָיֲעַמׁש ןֵפְציִלֲא
 הֶאַמ ויָחָאְו רָשַה בֶדְניִמַע לאי נבל ס :םיִנֹומְׁש ויָחָאְורִׂשַה
 םיִגָהְכַה רָתיְבֲאלּ קולצל דיִוָד אָרְקיַוי | פ :רֶשָע םיִנְׁשו
 רָמאינצ :בֶדָניִמעְו לאילו היֲעַמְׁש לֵאֹוְו היֵׂשֲ לַאירּואל םּיוללְ
 סיעה םַכיַחַאְו םָּתִא ּושדְקְתַה םָלל תֹובָאָה יׁשֹאָר םֶּתַא םֵהָל
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 הָוהְי - .הֶשמ הו רשאּב םיִהלֲאָה א תא .םיהלהייגב
 רימעהל םיולה ירְׂשְל 3 דיו רמו ס :יםהילע תֹוטּמַּב ימפֲתכִּב

 םיִעיִמׁשמ םִתְלצְּותרּנכו םִלָבנ יׁש"ֵלכּב םיורָשִמַה ָֹהיֵחֲא-תֶא
r2 bb 2S aliter | 13 ° cf9 (3MSS ut 25) |» 1MS 63 25 5,22 Dבְּעֵ'רְפָאִי 

 | בס || * 67 םיִכּבַה (6 35) | 15 * 6 25 54 'ִּב | "* 25 ץֶרָחֶּת ?1451
  | 2 516 8ץופ 25 5,25 יו || ל 25 עַבָּגִמ | (2כ 15, 1 68 201155 80 ןָבִיַו 5 16
c Hill; mit 155 ₪66 הוהי | 3 6 Dip | 4 | <6? || in §—r0 6 partim al 
hab numeros || 7 43155 םיִתאָמ || ir 6 Eaboux | 12 4155 + רשַא םוקמ | 
13 °1? c Var® '? vel potius 3 הָמְל | * 6-- 0 16 5.6 'ִּב.[ ל 'ִבָב 
 . <6% hoc vel illud gloss'לע ,654%>
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 לַאּוידָּב ןָמיַה תַא םיולה ּודיִמעיוי ס :הָחְמְׂשְל לֹוקְּב"םיִרָהְל
 :ּוהְישּוקְְּב ןַתיִא םֶהְיַחַא יִרְרִמ ינְּבְןִּ והָיְכְרְְרְּ ףַסִא ויַחֶא-ְןַמּ
 ולֲאיִחיִו תֹומְריִמְׁשּו ילָאיזעְיו ןב" ּוהיְרכְז םיֶנְשְמַה םֶהיֵחֲא םֶהָמעְי
 ּוהְיְנְקִמּ יּוהלפיִלָאו ּוהָיְתִּתַמּו ּוהיַׂשִעַמּו ּוהיָנְבּו .<בָאיִלֶא נע
 יןַתיִאְו ףסֶא ןמיה םיִרְרָשְמהְוי :םיִרַעושַה 'לָאיִעיָו םֶדָא ידבעו
 לֶאיִחיְו תוָמְריִמְשּו ילַאיזעו היְרַכְזו>י :עיִמָשַהְל תֶׁשֲחְנ םִיּתלצְמַּב
 ּוהְיְתִּתַמּוי :*תומלע-לע' םיִלָבְנָּב והְינְבּו והיֵשעמּו בָאילֲאְו יִנָעְו
 תיִניִמְׁשַה לע תוְרְנְכְּב ּוהְיְזֹועו לָאיִעיִ םֹלֲא דָבֹעְו ּוהיְנקִמּו והָלפיֵלֲאְו

 :אוה ןיִמ יִּכ אָׂשַמּב פי 'אָשמְּב םָיולה"רׂש והנני :חנל
 לֵאְנַתְנּו טַפְׁשֹויְו ּױהָיְנבׁשּוצ :ןּורָאל םיִרעש הָנָקְלֲאְו הֶיְכְרבּוג
 תֹורַצֹצֲחַּב יםיִרצְצְתַמ םיִנָהָכַה רֶזַעיִלֶאָו ּוהָיְנְבּו ּוהָיְרכִזו יֵׂשְמֲעַו
 דוד יהְיִנ5 :ןורֶאְל םיִרעָש "הּיַחיְו םדָא :דבעו םיָהֹלֲאָה ןורא י נפל

 -תיִרְּב ןוָאתֶא תולעַהְל םיִכְלְהַה םיִפְלאָה ירשו לאָרְׂשִי יג
 םיִהֹלֲאָה רעב יִהו>  ס  +:הָחָמְׂשְּב םִרֲא-דַבע תיֵּבְוִמ הוהְי
 הָעְבַשְו םיִרְפהָעְבְש יחְבויִנ הָוהְידתיִרּב ןורא יאָשְנ םיִוָלַהד תֶא
 ןורָאָהתֶא םיִאְׂשְנַה םולַה-לְכְ ץּוב ליִעָמּב לָבְרְכַמ דידי :םיִליִא

 :דָּב דֹופַא ריִוְד"לעְו םיִרְרְשְמַה יאְׂשַמַה רֶׁשַהי יהָיָנֵנבּו םיִרְרְשִמַהְ
 רפוש לּוקְבּו הָעּורְתַּב הֹוהְי-תיִרְּב ןוָרא-תֶא םילעמ לֶאְרְשודלְכְ*
 ןורַא יהיוי9 :תוְרנְכְ םיִלבְנּב םיִעָמָשַמ םִיַתְלְצְמְב תִרְצְצַחְבּו
 ןולחה רַעְּב הָפְקְשנ לּואָש"תַּב לָכיִמּו דיוָּד ריעד'דע אָּב הָוהְיתיִרְּב
 ס :הָּבַלַּב וֶל זָבִּתַו 'קָחָשְמּו דקר דיִוָּד למה - תֶא אֵרַּתַנ
 רֶׁשֲא לָהאָה ךותְּב ותא וגיציו םיִהֹלֲאָה ןֹוָרַא-תֶא ואיִבַוו 6

16 al b (dittogr) || 17 6 יק' cf 629% (0 Casaiae cf 3) | 18° 1c Gx 
(kK. 056ומ)) לָאיִועְו (cf 20%; j2 <3MSS; nonn 155%" (זעי 51ת6 1; % 501 ןָבִו' | 

 ; * Avr (sic ¥) ¥ Avaviag; in 20 6” Qvet (1MSN= ‘Jyל סטפ ; 605% (ם\)ושמג
Neh 12,9° 3Y) | > 1 6 sMSSK® 6 (cf 20) '§} | § 6 x. EAigak(a), sim 9|| 
° Gk. ABeE)d | §G4+k. Oriag cfa1® | 1g °° 6. invers | צ 20. 21 6) 36 18 || 
  6) 4לָאיִועו (0 22 /0206/) || ל-ל 67 ח6ק\ ד. אסטס(שצ 6%155 תומילע-לע 31 20
  560 ₪4 61 6) 18 6: 16,557 | 22 * 1 6תספמ 155 6 ּוהיזעְו, 16 21 | 46,1 :9,1 

  | 24 * 5%'מַה רש 654 sic 8MSS 96; 6אָע 'נןכו 6[ 27 || ל >5%% || 5 = רשי
  velםיִרְצְחִמ 99%0% ? םיִרָצַצַחִמ  ZoBveia # ZwBevia || QOccא  Zouviaא.

 || לאיעוו 6! 18 | 25 61 ה 6 6א  vel )c 6%הָיעיִו  || = cf 18° | 412םיִרְצֹצֲחַמ
 [ הינוכי[ו]) | ל-ל 1 'מָּב רש 6[ 22 6% 659% ץ6] 6 67 501 רש **6 ;6%(*22(6 + 27
28 6 avapwvodvreg || 29 * > pl MSS 2S 6,16 | ? 25 .רָּכְרַכְמּו זּנפְמ 



 ‘1250 א םימיה ירבד 23—16,2

 ₪ יהוה םָׁשְב םָעְיתֶא דוג Pe הלה תָֹלֲעהַמ
 רַּפְׁשִאְו 'םֶחָלייֹרַּכְּכ ׁשיִאְל הַׁשֲאדדַעְו ׁשיִאַמ לֵאָרְׂשִי ישיִאדלָכל
 ריכזה םיתְרשמ ולה ןמ הָוהְי ןוְרַא נפל ןתיו+ :הָשיִשַאְ
 והְנְׁשְמּו ׁשאָרָה ףַסֶאֹפ ם :לֵאָרְׁשִי יִהְלֶא הוהיל לָלַהלּו תֹוָּוהְלּו
 דעו ּוהָיְנְבּ בׂאלַא הָיְתִּתַמּו לאחיו תומָריִמָשּ ילָאיִעְי הָיְרַכְז

 :ַעיִמשמ םִיתְלְצמַּב ףֵסֶאְו תֹורּנְכַבּו םיִלָב יִלָכְּב יָאיִעיִו םדָא

 :םיִלֲאָהתיִרּב ור ינּפלדיִּמָּת תרצְַמְּב יִגַהְּה לאיזו
 הָוהיִל תודהֶל שארֶּב דיִוָּד ןַתָנ זֶא 'אּוהַה םיַּביל

 פס ויָחֶאְו ףַסֶאידִיּב
 :ויִתליִלע םימַעְב ּועיָדּוה ומָשַב ּואְרְק הוהיֵל ּוךוהיל
 :ויִתֹאָלפְנ-לָכּב ּותיִׂש ולורְמז ול ריש
 :הָנהְי יׁשְקַבְמ בָל חֿמְׂשִי וׁשְדְק םֶשָּב ֹוְלַהְתָה
 :דיִמָּת וינָפ ושב ֹוּזֲעְו הָוהְי שרדו
 :ּוהיִפ"יַטְפְׁשִמּו ויָתְפְמ הָׂשֲע רֶׁשֲא ֹויְתֹאָלְפִנ ּורָכזי

 :ויִריִחְּב בקי יֵנְּב ודע ילֵאָרְׂשִי עֶר
 :ויט שמ ץֶרֲאָה-לֶבְּב ּוניהלֲא הוה אּוָה 4

 :רֹוְד ףֶלֶאְל הָנִצ רֶבְּד ֹותיִרְּ ל ורכז
 :קָחְפיל ותָעּוְבְשּג םֶּהְרְבָאתֶא תַרְכ רָשַאי
 :םֶלוע תיִרָּב לֶאְרשיל קחל ב בקעיל ָהָדיִמֲעיַויז
 :םֶכְתַלֲחַנ לָבַח ןענּכץֶרֶא ןֶּתֶא ףל רמאלי*

 :ּהָּב םיִרְנְו טַעְמַּכ רֶפְסִמ יִתָמ םֶכְתִויַהְּבפ
 :רחא .םעדלָא הָכְלְמַמִמּו יוג-לֶא יוְגִמ בכֹלַהְתְו>פ
 :םיִכלְמ םַהיִלָע חכו םֶקְשָעְ ׁשיִאָל יַד

 :ּערְּתלַא יָאיבְַּו ימיׁשמְּב ועגתלָא=
 :ֹותָעּוׁשְי םוידלָאדסוימ ּורׂשִּב ץֶרָאָהלְּכ הוהיל ּוריִׁש |

 Cp 16, 1 25 6,7 ךִיָ לעוו | 2 25 6,18+ תואבצ || 3 * 25 6, לכל םעֶה
 ss | * 25 תַּלַח | = 6%; דָחֶאַ? | 4 68Aא .auo xק(e)irnv | 4 6+ תירְּב |

  )1 4 566 6 5 | 6 GBAxכס ₪ ם0 " || * 67 היִועְו . cf ad 15,18לָאיעְו 1 =
Bp) |76? conjg c6 | 8 6F“* praem won || g 6 + יי הָשע רָשַא | 
IO 6 rrjv eUdokiav avrod.|| rr 6 iy), 1A | r2 w ro5,5 יִּפ! | 13 * 2155 8 

  (6רכז  || 15 1 c w r05,8ריב  1 ic vel posteaש 105,6 םֶהָרְבַא || ל 6 וָדָבע;
 .רָכִמ | 16 ש 9 'שיל | 18 Or ש 105,11 +"Nא || 19g IMS 6¥ w ro5,12 םֶת--

 2r Var || (melius) שיא ָש 05,14 םֶדֶא |22 ׁש 105, 15 'ִנְלְ | 23 ש 2 םויל.
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 :ֹויָתֹאָלְפְנ םיִּמַעָהְלְכְּב ּודּובְּכיִתֶא םִיגַב וְרּפס +
 :םיחלָאל"לע אּוָה אָדֹונְו דאָמ ללְֶמּ הָוהְי לוד ל יב

 7 ממ יהָודחְו וע נפל = ָּדַהְ רו 27
 :זָעְו דובְּכ הָנהיִל ּובָה םיִמַע תוָחַּפְשמ הוהיל ּוָבָה 8

 :ןינפל אבו הָחְנִמ ּוָאָש "מש דֹובְּכ .הָוהיל ּובָה"9
 ץְרָאָהילּכ ֹוינָפלַמ ליחס :שָרְק-תַרְדַהְּב הָוהיל ֲחַתְׁשִה
 :טֹומִּתלַּב לבת לןוּכָּתְִףִא

 :יָלָמ הוהְי םִיֹּגב וָרְמאְיְוי ץֶרָאָה לַגְתְו יַמְׁשַה ּוְחְמָשי
 :ץֶרָאָה] .ץוּבדרָשַאלָכְ יהָרָשַה ץלעי" ראולמו ן םִיַה םעֶרי*
 *-תֶא טיוּפְׁשְל יאָב-יָּכ הָוהְי לינפלמ ירעיַה יצֲע יּוְנָנַרְי זָא 5
 :ודסח סלע יִּ בוט יִּכ הוהיל וה

 םִיֹוּגַהְְןִמ ּונְליִּעַהְו נב יונָעָשְי יהְלֶאְי ונעיׁשוה ּורְמָאְו
 יי בּתְׁשִהְל ףשרק סל תודוהל

 פ = :הָוהיִל להו ןמָא םעֶה : ורסאי
 יגֶפל תרָשְל ויחֶאְּו ףַסֶמְל הָוהְדתיִרְב ןוָרַא יִנָּפל םָשבְזעיַו

 םיִשָש 'םֶהיִחַאְו םֶדֶא ידבעְוּ* :ֹומֹויִּב םויזרבדל דיִמָּת ןוְרַאָה |
 ןהפה קּוָרְצו תֶאְוּפ :םירעשל יהַסחְו 'ןּותיִדְיְַּב םֶדָא דע הָנֹומׁשּו |
 תֹולעַהְלּפ :ןֹועְבְנַּב רֶׁשֲא הָמָּבַּב הוהְי ןֵּבְׁשִמ נפל םיִנָהְכַה ּויָחֶאְו |
 בּותּכַה"לְכְלּ בֶרֲעָלְו רקבל דיִמָּת .הָלעֶה חַבְזמְלַע הָוהיל תולע |

 רָאָׁשּו "ּותודיו ןמיה םֶהָמַעְויי :לֶאְרְשודלַ הָגצ רָשַא הָוהְי תַרֹותְּב |
 :ֹוָדְסַת םֶלֹּועְל יִּכ הֹוהיִל תודוהֶל תומָשַּב 'ּובְקִנ רָשַא םירּורָּבה

 ריִש יִלְכּו "םיִעיִמָשַמְל םִיּתְלַצְמּו תּורְְצִח "ןותּודיו ןָמיה" םֶהָמַעְוי<
 v 24 >6%א | * > ׁש 96,3 || 26 6 ּוניַהלאַו | 27 * 6 ש 966 תָרָאְּפִתְו | 6
 ש ושְּבַקְמְּב | 2פ ** >65א | ? 6 ּואיִבָהְו | < ש 968 ויָתֹורְצַחְל 654א

cf ad 31 |כת;  lc Gr96,9 וינמ | :  (SL év karowknrnpiw) || 30 * wתב  
 i 3r ™ w 96,10 ante AN 30 (etרִמָא) | 32 = 6 'ה ץע ש 96,12 יִדָש זלַעָי | |
 33 * ש 9605 + לכ | *ש זרע | < ₪963 ל | *ש + אָב יִּכ | *>ש | |
 35 *% ש 106,47 ּוניָהְלֶא הוהי | ל >659א | < > ַש | 36 ** 6 ּולְלַהִיַו ..רַמָאְו| |
 45. 15,18* | ל GUS ויָחָאְו; 1 516, vel potius ins antea °° et dl ‘N 'עו |

GF Zaddoux || 40 6 + vb nonn || |ודי | 39 ' M559םסממ  % || posterius 
 4ז * 6 "דיו ,ג8 42 | ל-ל >6 | 42 *% 6] 6 65%8 (6- + צט םסתת) | ל 1 6

cf 15,19.6 עיִמָׁשַהְל  
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 ותיִבְל ׁשיִא םַעָהלְכ וכל :רַעְׁשִל ןּוְתּודְי יִנָבּו םיִהלֲאָה

 פ | ותיִּבדתֶא ְרֶבְל דיר בס
 איִבָנַה ןָתְנלֶא דיוָּד מאי ותיִבְּב דיִוָּד בשָי רשאכ יהיני 7

 :"תועירי תַחִּת הָוהְידתיִרְּב' ןורַאְו םיִזְרַאַה תיִבְּב בֵׁשֹוי יֵכֹנֲא "הָּגַה
 מ םיִהלֲאָה יִּכ השע ךְבָבְלַּב רשא ל דלא ןְתְנ רַמאּו*

 ל :רמאל תנא .םיְִלֲא רַבְּד יִהיַו אּוָהַה הָליֵלּב יִהיַופ ם
 תִיָּבַה" יל"הָנְבִּ יהָּתַא אלי הֹוהְי רַמָא הָּכ יִּרְבַע ריְִדלֲ ָתְרַמָאְו
 לֶאְרְשְותֶא ייתילעה רֶׁשֲא םִוֹיַה-ןַמ* תִיַבַּב יִּתְבַׁשִ אל PE :יתַבְׁשְל
 -רֶׁשֲא לָכְּב5ֿ כשמו לָהֲא-לֲא לָהֲאַמי הָיְהֶאְו הָּנַה םויַה דע
 לֶאְרָשְי המפש דַחַא-תֶא יִּתְרַּבְד ירֵבְדֲה לֶאְרָשידלְכְּב ָתְבַלַהְתַה
 :םיֶזְרַא תיּב ל םֶתיִנְב"אְל הָמְל רמאל יימע-תֶא תֹועְרְל יִתיְוְצ רֶׁשֲא

 יִּתָחְל ינא תואָבִצ הָוהְי לַמָא הָכ יל בל רמאת הפ הָתַעְ
 רע היא לארי יטע לע ריב תווהל ןאצה ירְחאְדִמ הָנַהְרִמ
 'םָש ל יִתיִשָעְו 'ְּךיִנָּפִמ יבְיוא"לְּכ-תֶא יתיִרְכַאְו ּתְַכְלָה רָשַא לכְּב
 ּהיִּתְעַטְנּ לֶאְרְשִי יִמַעְל םוקָמ יִּתְמשְוי :ץֶרָאְּב רשא םילודגַה םַשָּכ
 רֶׁשֲאַּכ יותלבל יהָלְוע-יִנְב ּופיָסוידאְְ דוע דר אל ויִּתְחַת ןכָשְו
 לֵאָרְׂשִ ימע- לע םיִטפְש יִתיִנְצ רֶׁשֲא יםיָמיְמְלְוס :הָנושאְרְּ

 היָהְוז :הָוהְי ָךְלדיהְנְבִ יתיבו ל ךגַא'ּךיִביאילְתֶא יִתְעְַכַהְי
 ףירחא ףעְךזחתא יִתומיקהְו ךיֶּתבא"םע 'תָכָלָל יִמָי יואלַמ"יִּכ

 תִיָב יִ"הָנְבִי אּוָה = :ֹותּוכְלַמ"תֶא יֶתֹוניִכֲהְו יְינְִּמ הָנָהְי רֶשֹא
 יִלהְיְהְי אּוָהְו בָאְל וָלדהְיְהֶא יִנֲאו :םָלֹוע"רֲע וָָסּכ"תֶא יִּתְננכְ
 :"ףינפְל הָיָה רשאמ' יִתּוריִסֲה רֶׁשֲאּכ וּמִעַמ ריִסָא-אל יִּדְסַחְו ףןבל

 -רע ןוכָג ְָ ואְְַו יָלועָהדע יתּובְלמְּ יֶתיִבְּב והיִתְַמֲעְויי
 -לֶא ןֵתְנ רֵּבּד ןּב הָּנַה ןוזֲחַה לֹכְכּו הָלֲאָה םיִרָבְַּה לַכָּכ5 :םלֹוע

 Cק 7, 1 * 25 7,2 הָאְר | ל-ל 25 הָעיִריַה ךותַּב בַשי םיִהְלֶאַה | 2 25 73+
 ףל | 3 60155 3 + איִבָּנַה | 4 == 25 7,5 הָּתַאֲה | ל 6 25 יִּתְבַשְל תיַּב |
 5 ** 25 76 יִתלַעַה םֹויָמָל | ל 5? 'ַשָמ לֶא 9; 25 'ָמְבּו לָהֹאְב ָךְלַהְתִמ 64 6
 sine 'תמ) | 6 * 6 רֵּבַרַה | * 65* 25 77 יִטְבָש || < 25 + 'שיתֶא | 7 25 8

j g° GBAxלוד  a5.רַחֶאַמ | 8 * 25 7,9 הָתְר-- | * פק ונס + | 5 7155 3  
 adria || > 62S 7,10 ותונעל | צס < 41 ו 6134 25 | ל-ל 25 7,11 לָּכַמ ךְל יִתחיִנַהְו
 | יִת-- | << 65 א. 005ףסש 6 (* (oo = ףךֶלְּדַנַאְו | %16 25 'ב יִּכ | * 25 הֶשַעָ|
 ד 16 2 ואְלִמִי | ל 6 25 ָּתְבַכָשְו | < 6 25 ְּךיֵעַּמִמ | 1225 1%
 ימשל | 13 5 6** 6% \₪6צ (1 טו6צ?) | ל-5 25 7,15 aliter | 14 5 65* חוטזשטש

et postea 2. pers.28 7,16 6 . ךְתיִּב ןמאָנְו | ל 25 + יָנָפְל  cf 

Wg Tow 
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 ינַאימ רמו הָוהְי פל בָשָיַו דיר ךָלָמַה אבני ם :דיִו
 תאָז ןַטְקִתַויז :םֶלָהדדַע יִנָתאיִבַה יִּכ יִתיֵב יָמּו םיִהלֲא הָוהְי
 רֹוְתְּכ יִנֵתיִאְרי קוִחְרַמְל ּךְדְבעדתיּב-לע רֵּבַדְּתַו םיִהלֶא ְּךיִגיֵעְּב
 רּובְכְל ךילא דיָוְד דֹוע ףיסוי-המ :םיִהלֲא הָוהְי "'הָלַעַמַה םָרָאָה
 לכו יִדּדְבע רּוָבַעַּב הוהְיפ :ָּתְעָדַ ּדבעתַא הָּתַאְו יִָּבע-תֶא
 יהָוהְיַס :תֹולְגַלְכיתֶא עיֶדהלי תאְּנַה הָלּדְנַה- לָּ תֶא ָתיִׂשָע
 יִמָּו .:ּוניִנְזֶאְּב ּונָעַמָשרָשַא לבב תלו םיִהְלֶא ןיִאְו ךמַּכ ןיא
 םַע ול תפל םיִלֶאָה לה שא ץֶרֲאְּב ידֲחֲא יִּמ לֵארְׂשִ ְּךַמעֶּכ
 תיִדְּפ-רׁשֲאי מע יֵנְִּמ שלָגְל תֹואָרֹונְו תו םֵׁש - םּושל"
 הָּתַאְו םָלֹוע-דע םעל ךְלולָארְשִי ךֶמע-תֶא ןּתִתנ>> :'םיוג יםִיָרְצַּמַמ

 -לע ָּתְּבּד רֶׁשֲא רָבּדַה הוהְי הָּתַעְוי :םיָקלאל םֶהָל ָתיֶנָה הוה
 לֵּדנְִו ןַמָאירצ :ְתרַבִּד רׁשֲאַּכ הֵׂשֲַר םֶלועדדע א ֹותיֵּב"לַעְ דיקע

 ןזָא"תֶא תיל יֵּהלֲא הָּתֲא וכי :דינפל וכ בע דוב תיבּ
 הָּתַעְויé :ףינפל ללפתַהל לב אֵצְמ ןָּכְדלַע יתִיּב ול תֹונבְל רבע
 הָּתַעְוז :תאָּוַה הָבּוטַה ךִּדבַעְלע * רֵַּדְּתוי םיִהלֲאָה אּוה-הָּתַא הוהְי
 הָוהְי הָתַאדיִּ ךיגַפְל םלועל תויהְל ףּדְבַע תיִּבדתֶא ילרבל תלאוה*

 ס :יםלּועל ָָרבֲמּ ְּתכֹרְּב
 תניזתֶא יחיו םעיִנְכיַו םיִּתְשְלְּפתֶא דיִוָּד יו ןָכְדיִרְחֶא יַהְיַי 18

 דיֹודְל םִדבֲע בָאומ ָּנְהיו בָאומתֶא וי :םיִּתְׁשלפ ךימ יָיֵתֹנּו
 וּתְכָכִּב יהָתָמֲח הָבֹוצְָלִמ ירְזעֶרדֲה"תֶא דיָָּ ירי :הָחְנִמ יִאְשְנ
 תעֶבֵׁשְו בכר ףֶלֶא ּונָּמִמ דיוָּד רכלינ+ :"תֶרֶּפ רַהְנַּב רי יביִצַהְל
 בֶכֵרָה"לְּ"תֶא דיִוָּד רקעונ יִלָנב ׁשיִא ףָלֲא םיִרָשָעְו םיִׁשְרּפ 'םיִפָלֲא
 ירָנעְרדַהַל רוזעל 'ִקָשָמְרּד םֶרֶא יאביופ :בָכָר הָאְמ ּונַמִמ רתויו

cf25% יִאָה תַרֹוּת תאו,  cp;16 6 םֶלּוע () | 17 * 25 9:,7+דֹוע | ל  
 ;ad 2S || © pl MSS Ting 6 ₪6 62066 (רָאתְּב) 6:98 0% א 0
 (Gvepwmroc) || % 6 יִנָלַעַּתַו || 18 = 1 6 25 7,20 רָּבַדְל; 6 רֵּנַכְל |19 27%

b >GBAx || 20 * 25 7,22+vb nonn | b lc mlt MSS 6Sּףְרֶבּד (6ל9* סזמ) |  

 25 לֶכָּכ | 21 *1 6 25% רַחַא | ל 25 7, ּוכְלָה | << 16 25 ול לו (6 ול | 1
 ומע | << קוס || '1 יזג 6 5 81 6 25 ויָהלאָו | 22 25 7,24 ןנֹוכּתַו | 23 5
 7,25 םֶקָה | 24 > 25 7,26 || 25 ** 25 7,27 liter || ל 25 +-1ּבָל"תֶא || 26 25 4

alter | Cp 18, 1° 2MSS27 ** 25 7,29 ֶךֵרָבּו לֵאֹוה || = 25  || vb nonn + 
 5 25 81 +רדוְּד | ל 25 הָמָאָה גְתַמ | 3 * ק1 )155 25 8, 'ִרַדַה | ל >25 | < 58

al loc ‘BT (sicבישָהְל |!9 >ג5" | 4 *> 5 / ] ל 28 ?סס | 5 * 25 5 'ִתַו | «  

nonn MSS) || ® cf 3°; id in vs sqq. 
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 ליוְד םֵׂשָיַופ :שיִא ףלֶא םִָנְׁשּו-םיִרְׂשֲע םֶרֵאַּב ּיִוְּד ךָיַו הָבּוצ ךְלֶמ
 הָוהְי עשיו הָחְנִמ יִאָשְנ םיִדָבַע דיל ל םרֲא יֵהיַו 'קָשָמְרַּד םֶרַאּב
 לע יָה רֶׁשֲא בֵהּנַה יִמְלש תֶא דיִוָּד חקיו' ּיִּדְלֶה רָשַא לֶכָּב דיִוָדל
 רַזעְרדַה יִרָע "ןּוּכְמּו יתַחְבַטַמּול :םֶלָשּוְרי םָאיִבִיו רֵזֲעְרַדַה יֵדְבע
 -תֶאְו תֶשחנַה %םידתֶא המלש הׂשְעוהְּ דָאֹמ הָּבַר תֶׁשֲחְנ דִינְ חקל
 יִּכ תמח ּךְלמ יּועת עמשינפ ם :תֶשְחַּנַה ל תֶאְו יםידּומַעה
 -יטֶרודַה-תֶא חלָשיו< :"הָבּוצְדְלַמ' רזערדה ליַחלָּב-תֶא דיִוָד הָּבַה
 םַחְלְ רֶׁשֲא ילַע .וכְרְבְלְו םולָשל ול-ילוָאשל דיו למה" ונֶּב
 לכ לְֹו רֲֶעְדַה הָיִה עֵת תֹומֲחְלִמ שיִאריּכ והיו לֶועְרְַהּב
 "בע הקהל ₪ ה isd םֶתא"םגיי :תֶָחְנּו ףָסָכְו בָהָז

 ..:ןי*

 sie רֶׁשֲא לכ ריֹוְדיתֶא הוה "עָשויו דול םיִדבע םּודא
 :ּוָמַעְדלָכְָל הֶקָדָצּו טּפְׁשִמ הֵׂשע יהוו לאָרְׂשוהלְּכ לע דיו למי

 יקוָדְצְופ :ריּכְזַמ דּוליִחַאןְּב טְפְׁשּוהיִו אָבַצַהְד לע הָיּורְצדןְּב בָאויְו5
 ּוהיָנְבּוז :רפוס 'אָשְושְו םיִגַהָ רָתָיְבֶאְןְּב יָּלַמיִבֲאו בּוָטיִחַאְָּב
 2 זיּדלָמַה ך ךיל םיִנׁשאְרָה ריִנָיִגְבּו יִתָלְּפַהְו יִתַרְּכַה"לע עֶדיֹוהְיֵּב

 ונְּב ילֶמִ ןומַעדיִנְּב למ יִׁשֲחְנ תֶמיַ ןכייִרֲחַא יהיוי 9
TT 

 ויֵבֲא הָשָעְהייִּכ שחְנְןַּב ןּוְנֶחְַעו דָסֶחד הֶׂשעֲא דיִוְּד רמו :ויָּתְחַּת
 דיִוָד יִלְבַע ואבו ויָבָא-לַע ֹומֲחנְל םיִכֲאלמ דיו .תלשיו דָסָח יִמָע
 ונח ןומַעדינְב יִרָש ּורָמאי :לומחנל נחל ןֹומע-יִנְּ ץֶרָאזלָא
 רּובַעַּב אלָה םיִמָחְנְמ ל חֵלׁשיכ ְיֶניִעְּב ךיבָא-תֶא דיָנָד דֵּכְמְה
 ןח חפוו+ 5. :'ףילא יי אב ץֶראה 'לגרלו פה רחל
 6 3 ומ5 6 115% )=( ‘Vrs 2S 8,6 Da | 5 ₪9 55 | 5 25 'ּתַו | 8 < 25 8,8*

roie(u)wv || ° Var” D5 | 5 5 +חַבַטַמ || * 25 יִתַָּבְמּו; 6 <. << ד. 606<זשי  
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19,5—20,1 CHRONICAI 1255 

 יהֲעְׂשְפִּמַה-רע יֵצֲחַּב םָהיִודֹמיתֶא תֶרְכיַו יםֲחְלַנִַו דיוָד יִדְבעְתֶא
 -יּכ םֶתאָרְמִל חָלְׁשִיו יםיִׁשְנֲאָה-לַע* דיָנדל ויגו יּוכָלַופ :םַתָלׁשִי
 -רָשַא דַע וחריב ּוְבְש למה רָמאָו דֶאְמ םיִמְלְכִנ םיִשְנַאָה נָה
 "םַע ּושַאָּבְתַה יכ ןומע יִנְב ּואְריופ :םָּתְבִׁשְו םָכְנְקְז חָּמִצִי
 םרָאְִמ םֶהָל רֵּכְׂשִל ףָסֵּכירַּכּכ ףֶלֵא ןּומַע יֵנֵבּו ןּונָח חַלׁשִיַו דיִנְ
 םִיִנָש םָהָל ּוָרֹּכְׂשִי7 :םיִׁשְרְפּו בָכָר הָבֹוצַמּו הָכֲעַמ םראדןָמּו םִירהנ
 יִנָּפל וניו ואביו ומַעְתֶאְו הָכֲעַמ ךלַמ"תֶאו בֶכְר ףַלא םיִשַלְשּו
 עַמְשיו ס :הָמֲחְלִמַל ואביו םֵהיֵרֲעַמ ּופְסָאְנ ןומע ינְבּו אָבְדיִמ
 ןוּמע יֵנּב ּואציופ :םיִרֹוּבְנַה אָבצ"לְּכ תֶאְו בָאוידתֶא חלש דיִוָד
 :הָרֶשִּ םָּדַבְל ּואָּבדרָשַא םיִכְלמַהְו ריֵעָה חַתֶּפ הָמָחְלַמ ּוכְרעי
 רמבו רוִחָאְו םיִנּפ וילֲא הָמֲחְלִמַה"ינַפ הָתְיָהְיִּכ בָאו אָרַּווס
 ןַתָנ םַעָה רֶתָי תֶאְויי :םרֲא .תאקְל רע לֵאָרׂשיּב .וחְּבילָּכַמ
 קגֲחָּת-םִא רַמאיוי> :ןֹומַע יֵנְּב תאָרְקַל 'וכרעינ ויִחֶא יֵׁשְבַא יב
 ית ךֶמִמ ּוְֲָחי ןֹוָמע גְּב"מאְ הָעּוׁשְתַל יל ָתיִיָהְו םֶרא יֵּנָמִמ

 סנו 'המחלמל םָרֲא נפל ומע"רַׁשַא עו בָא Wan :הׂשעי

 ישב נּפִמ 'םה-םנ" וניו סבא סי וא ןומע ינְבּוופ :וינפִמ
 יִּכ םֶרֶא אָריופ ם :םָלְׁשּרְי באי אָבִיו הָריעָה ּואָבְיַו ויחֶא
 רֶבֲעַמ רֶׁשֲא םָרֵאדתֶא 'ּואיצוינ םיִכָּאְלַמ ּוחְלְׁשִיו לֵאָרְׂשִי יִנפַל פג
 ףֵסֲא ריו דניוול :םֶהיִנַפל ירזערדה אָבְצרָש יףפושו רַהּנַה
 ךרעיו 'םָהְלַא ריו יםָהְלא אָבַיַו ןֶּדְריַה רבע לַארׂשײלְכזתֶא
 לֵאָרׂשִי ינפלמ ₪ ֿםְרֲא םָנַיי זֹומע ומחליו המָחְלִמ ל םֶרַא תאר דיִוְּ

IF IT 

 ילְנַר שיא ףַלֶא םיִעְּברַאְו בֶכְר םיִפְלא תעְבש םראמ דיִוָּד גּוַהְינ
 נפל ּופָגְנ יִּכ רָזַעְרִדַה ידע ואְריוופ :תיִמַה אָבְצַה-רִׂש ךפוש תַאְו
 -תֶא עישוהל םֶרַא יהָבָאאְלְו ּוהדבעיו דיִָּד"םַע ּומיִלְׁשי לארי
 ו תעל הָנָשַה 'תַבּושְּת תל יהְיַוי 20 :דֹוע ןּומַעונְּב
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 1256 א םימיה ירבד 21,8—20,2

 -יַנְּב ץֶרָאדתֶאו תַחְׁשיַו אָבַצַה ליַחְדתֶא באי גֵהָניַו יםיִכָלְּמַה תאצ
 הָּבַר"תֶא בָאֹוי ךיו םֶלשּוריִּב בשי דודו הָבְרתֶא רצו אביו ןֹומע

 וּהָאצְמיי ושאר למ יָֹכְליתָרְמעיתֶא רינָד חָקיוי :ְהְרָהו
 ריעָה ללָשּו דוד שאְרִילע יִהְתַ הָרָקְי ןָבֶא ּהָבּו בֶתְזירַּכַּכ ילֲתְׁשִמ
 הָרגָמַּב רַשְּיַו איעוה ּהָּבירׁשַא םֶעֶה-תֶאְוג :דֶאְמ הֵּבְרַה איָצֹוה
 בו ןומעיִנְב רע לָבָל דיִוָד הָשְעִ ןכו 'תורגֶמְבּו לְֶרְַּה יצירחְבו
 הָמָחְלִמ רמתו" ןכְדיִרְחֶא לַהְ* = ם ּםָלְשּוְְי ַעָקלָכו דְָוּד
 יִדיִליִמ "יִּפְסתֶא 'יִּתָשְַחַה יִכְּבַס הָּכַה זֶא םיִּתְשְלְּפםע ירֶזְנְּב
 ןְנְחְלָא ָךיו םיִתְׁשלְפיתא הַמְחְלִמ דֹוע"יִהְּתַו :נעֶנְּכיַו "אָפְרַה
 :םיִנְרֲא רֹונֲמַּכ ותיִנֲח ץעֶו יִּתְנַה תֶילָנ יִחַא ֹמְחַל"תַא יִרוָעְיְְּב

 -שָש ויָתְּבְְאו הֶּנִמ שיאו יִהְיַו תַנּב הָמָחְלַמ דעיִהָּתַפ ס
 לֵאָרְׂשִי-תֶא ףֶרָחיַל :אָפְרֲהְל רלונ אּוה-םנְו עַגְרַאְו םיִרְׂשֲע ׁשֵׁשְ

 יתְנּב אָפְָהְל ְָּלִּנ ילַא> = :ריד יא אמש ןְתְנוהי והכי
 פ  :ויָרָבע-דִיְבּו דיִנָידִיְב ולפי

 :לֵאָרְׂשִי-תֶא תֹונְמָל דיִוְד"תֶא תַסיַו לאְרְשילע ןטָש דמעיוי 1
 רֵאּבַמ לאָרְׂשִײתַא ' ּורְפַס וכל םֶעָה יֵרְׂשלֶאְו בָאוידלֶא דיִנְּד רֶמאּו>
 סי בָאי רָמאו :םֶרָפְסִמ"תֶא הַעְדֲאו יָלֲא ּואיָבָהְו ןְּדיעְ עַבָש
 ינדאל םֶלָּ למה ינדַא אלה םיִמָעָּפ הָאַמ הב ו ומַעְלַע הוה
 הרבו :לֶארְשיל הָמְשַאְל הָיִהְי הָמל יֵנֹרֲא תאז שבי הָמָל םיִדְבע
 :םָלָׁשורְ אביו לַארְׁשיהלְכְּב ךלהתיו בָאֹוי אציו בָאידלע קח ףלמה
 פלא לֶאְרָשו"לָ יָה רידל םַעָהְדְקֶפִמ רַּפְסַמ"תֶא באי ןּתיופ

 םיעְבְׁשְו תֹואמ עֵּבְרַא הָדּוהיִי בֶרָח ףֶלָׁש ׁשיִא הָלֲא הָאַמּו םיִפָלַא
 בַעְתְניִכ םֶכּותְּב דפ אָל ןִמָיְנַבּו ולו ייבְרֶה ףלָש ׁשיִא ףָלַא
 רָבְּדִהְדלַע םיִהלֲאָה יִניִעְּב עריול :בָאויזתַא ְּךֶלַּמַה"רַבְּ
 - :A -- דֹאִמ יִתאַמָח םיִהלֲאָהלֲא דיִוְּד רָמאָוי ס :לֵאָרְׂשַיתֶא ךיו הת

 יּפ ףּדְבע ןוועתַא אָנרֶבְעַה הֶּפַעְו הזה רָבְּדַהתֶא יִתיִשָע רשא
 *+7ז --

 תורָזְגַמְבּו | 4 **1 6 9% 21,19 Cf .68) בגב 'ִלָמ רוע יהְתַ 1 ל 6? 'ִחַה > 6( 4
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 2119 | 516 0 68 ריִעָי; א רועי | ל cf ad 2S 21,21 || 8° Seb 2S 21,22 הל |

vb nonn | Cp 2r, 3 6+ vb nonn cf2S 24,3 || 4° >6F | 5 °° >0°A6+  ® 
(add?) || 6 6” karicyugev (cf 4), GF karerdyuvev. 
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21,9—24 CHRONICA lי 1257 | 

 ל :רָמאָל דיִוָד הזח דָּגלֶא הָוהְי רבדינפ ם :דִאְמ יִתְלּבְסָנ
 -רַחְּ יל השנ יִנַא שולָש הָוהְי רַמָא הָּכ רמאל דיִָּלֶא 2 ָתְרַּבִדְו .

 -הֶכ דל רֶמאְוו דיִוּלֶא דָנ איי :ְּליהֶשָעֶאְו הָּנַהְמ תחא ל
 םיִׁשְדֲח הָׁשלְׁש-םִאְו בֶעָר םיִּנָש שולָש-םָאי :ְָּילּבְק הָוהְי רַמָא .
 בֶרֶח .םיִמָי תֶשְלש-'םָאְ תנשמליו ְיִבוֲא בֶרָחְו ךיֶרְצייגְּפִמ "הָּפְסִנ |
 הָּתַעְו לארי לּבג-לֶכְּב תיָחָשַמ הוה ְךֶאְלַמּו ץֶרָפַּב רֶבְדְוו הָנהְי |

 יילירע דָעלֶא רי רֶמאַמִ ם רָב ִחְלָשתֶא בישָאהַמ הֶאְר
 -לַא םָרֲא-דִיְבּו דאָמ ֹויָמֲחַר םיִּברדיִּכ הָוהְידְיְב אָנזהָלְּפֲא דֵאָמ |
 :שיא ףֶלֲא םיעָבְׁ לַארׂשיִמ ו לֵארׂשיּב רֶבָּד הָוהְי ןֵּתיוי לּפָא |
 הֵאְר יתיחְׁשַהְכּו ֿגְתיִחְׁשַהל םלׁשּריִל | ךָאלמ םיִהלֲאַ הָלׁשיוּוצ |

 ףָרָה 'הָתַע בר תיִתְׁשַּמַה דָאלטל רַמאּיַנ הָעְרֶהדלַע םֶחָּנַּיַו הָוהְי

 יִוָד אָאַי  ם  :יסּוביה "נר ןרְגְ"ע 'רמע הָוהְי ףאלמּו די |
 'םִימְׁשַה ןיִבּו ץֵרָאָהי ןּב דפע הָוהְי ּךָאְלַמזתָא ארו יָניע-תֶא |
 םיִִפָכִמ םיְִקָּוהְו דיוָּד לפיו םֶלָשּוךודלע הָיּוטְנ ּוְְּב הָפּולְׁש וָּבְרַתְו |
 יִתְרַמְא יּנַא אלה םיִהלָאָהלֶא דִיִָּד רָמאָיַניז :םֶהיִנָּפְלַע םיִָשּב |

 הָמ ןאּצַה הָלֲאְויִתֹועָרָה עֶרָהְ יִתאָמְח"רׁשֲא אּוָהיִנַאו םְֶּב תוְנְמְל
 :הָפְּגַמְל אל ָּךמעְבּו יֵּבֲא תיֵבְבּו יִּב ְךֶדָי אנ יִהַּת יֵּהלֲא הָוהְי ׂשָע |

 דיִוָד העי וי דיִוְרָל רָמאל דג" לא רַמָא הָוהְי ָךָאְלַמּוי* ס
 דָּגדרַבְרַּב דיו לַעיופ :יִסָבַיַה ןֶנְרא ןרנּב הוה חַּבְזִמ םיִקָהְל
 תַעבְרַאְ ִדָאַַמַהדתֶא אְרַיַו ןֶנְרַא בשיו** :הָוהְי םָשָּב רָּבִּד רָשַא |

 טביו ןְֶרֶאדע דיו אבָיַניי :םיטח שד ןָנְרֶאְו 'םיִאְּבַחְתִמ וָמַע ויְנְּב
 :הָצְרֶא םִיפַא דִָדל ּוחָּתְשיִו 'ןֶרְגַהְִֶמ' אצינ ידיודתֶא אָרְּיִנ ןֶנְרֶא |
 הָוהיִל ַחֵּבְזִמ ּוּב"הָנְבָאְו ןֶרְגַה םֹוָקִמ יִל"הָנְּת ןֶנְרָאְדלֶא דיִוד רָמאיַוי> |
 זר רמו :םַעָה לַעָמ הֵפנַּמַה רַעְעַתְו יל ּוהָנְת אָלְמ ףֶסַכְּב |
 רֶקְּבַה יִּתַתָב ּהֶאְר וְניִעְּב בושה למה ינדַא שעָיְו ל חק דיוָדדלֶא |

 רָמאיִו+ :יִּתְתָנ לָּפַה יהָחְנִמ םיִטחַהְי םיִצַעָ יםיִּגְרּומַהְו תולעל
 -רֶׁשֲא אשָאדאל יב .אלמ ףֶסְבַּב הָנְקֶא הָנְיּ אל ןנְרָאל דיו מַה

 ro 1IMSS 6FF 2S 24,124 bi: | r2°lc 6V2S 24,13 (הָנָכְסְג | "65 |
pl |מ ; 16 25 תויַה םָאְו | 13 6 + אס ד6 דק( (* + ד60ד0) | 15 *  xaradwwkewv de 
 MSS 'Q1 | ° 6 cor | < 25 24,16 הָיָה || % 6 סע, 25 הנורא[ה] | 16 "*" 5

 Y invers | 19 1 c Vrs 2S 24,19 7 | 20 ° 1c MSX=57 6 2S$ 24,20 ּךךֵלֵּמַה |
 ל ] 6 6- 25 םיִרָבְע | 21 = >6" || קצת ןָנְרֶא | 23 * 65% ז6 6ק0דק0צ |

 (* + 6. ד. 600506) 25 24,22 + רֶקָּבַה יִלְבּו | ל-ל > 25.
Biblia. 

 1



 | 8 == א םימיה ירבד 2-4

 ||. ילקש יםוקּמּב ןגְרֶאְל דיג ןתיויפ :'םָנִח הָלוע "תולַעהְו הול ְךל
 | תולע לַעַיו הוהיִל ַחַּבְזִמ דיִוָּד םֶש ןֶבינ< :"תּוֶאמ שש לֶקָשִמ בָּהְ
 :יהלעֶה חַּבֶזִמ לע םִיַמְׁשַהְְוִמ ׁשֵאָב והגעיו הוהְו-לֲא א ארקיו םימלשו

 | תעְּבי5 :הָנדְנלא וְּרַח בֵׁשיַו ךֶאְלמל הָוהְי רָמאיַו* | פ
 | :םש חַּבְזיִו יִּוביַה ןְגְרָא ןֵרגְּב הֶוהְי ּוהָנָעְיִּכ דיִוָד תוָאְרּב איהה

 איָהַה תֶעְּב הָלָה בזו רבְדִמַב השמ הָשָערַשַא הו ןּבְשַמּוי
 תַעְבִנ יִּכ םיִהלֲא ׁשֶרדְל ויָנפְל תֶבְָל דד לְכְי"אָלְוִי :ןֹועְבנְּב הָמּבִב
 הָוהְי תיֵּב אוה הָז דיֹוד רֶמאוי 22 . = הוה אל בָרח יֵנָפִמ
 :לֶאָרְׂשִיִל הָנעְל ָּבְזמ"הוְו םיִהלֲאָה

 םיִבָצִח דַמעיַו לֵאָרְׂשִי ץְרָאְּב רֶׁשֲא םיִרְגַהתֶא סּונְכְל דיֵוָד רָמאיַו>
 םימְסמַל ברל ולְזְרבּו :םיִהלֲאָה תיֵּב תֹונְבל תיֹזְג יִנְבֲא בּוצָחַל
 :לקשמ ןיא ברל תֶשָחְנּו דיִָּד ןיִכה תֹורְּבַחְמלְו םיִרָעָשַה תוָתְלרל

 םיָנרָא יִצָע םיִרצהְו םיִנדיִעה איביי רּפְסִמ ןיִאל םיִזרֲא יצעוי
 = תֹונָבל תִַבַהו ידָרָו רעָע יֵנְב הָמלְׁש דיֹוָד רמי פ :דיְֶָל ברל
 אג הָניִכֲא תֹוצְרֲאָה"לֶכְל ּתֶרָאְִתְלּו םֵׁשְל הָלְעַמְֹולידנַהְל הוהיל
 והּוצינ ֹונְב המלְׁשְל אָרְקופס  :ֹותֹומ יַגְּפִל בֶרָל דִיוָד ןָכיו ול
 וב הָמלְׁשְל דיִוָּד רַמאיַוז ם :לֵאָרְשִי יִהלֲא הוהיל תִיַּב תובל
 "רַב לע יהו : יהא הָוהְי םָׁשְל תִיּב תֹונְבַל יִבְבל"בע הָיָה יִנֲא
 הָנְבֲתיאְל ָתיִׂשֲע תולדְ "תוָמָחְלִמּ ּתְבֿפְׁש ברל םַה רמאל הָוהְי
 < דל ךָלּונ ןֿב"הָנַה :יִבָּפל הָצְרֶא ָּתְכפְׁש םיֿגר םיִמָד יב יַּמְׁשל תב
 | המלש יֵּכ ביִבָּסִמ יביא ול יִתוחיִנַהְו הָחּונָמ ׁשיִא הָנָהְי אּוה
 תִיַב הָנְביזאּוִה יי :ויִמָיְּב לֵאָרְׂשִי-לע ןִּתֶא טקָשְו םולָשְ ומש הָיִהְי
 | ותּוכלמ אָפְּכתֶא יִתּוניִכַהְו בָאל ול"יִנַאַו ןֵבָל יל"היָהי 1 אּוהְו יִמשל
 | ינו תֲחלְצָהְו ךמע הָוהְי יִהָי יִנָב הָּתַעְוי :םלועדדע לֶאְרָשילַע
 משו הָוהְי 4 = יי ל רב רשאכ ףיִמלֲא הָוהְי תיּב

ee 0.0 

 | A כ לא םיִרָכּבָּהָז הָוהְייתיכל יניב
 24 1? ַהְל |ל 6+ הוהיל | 25 6 ומוקַמב | ל 25 2424: 50 || 26 65% +

ra:1 155 + רַשַא | (ק 22, ף 7" 6 חסוס0קוסע  vb nonn || 29 6” nibaa; 
 גסצ || ל 9 18155 69 יִנְּב, א ונָּב | 9 20155 5 היָהִי || 12 6 אטדוטא000ו 6
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 םיִצֲעָו הָנִה בֵרָל יִּכ לָתָׁשִמ ןיִא לְֶרּכלְו תֶׁשֲחָנַלְו םיִרכִכ םיִפָלֲא
 םיִבְצִח הָכאָלְמ ישע בֹרָל יָּדמִעְויפ :ףיִסּוּת םָהיֵלֲעַו יִתֹוְניִכֲה םיִנָבַאו
 תַשְחָּנלְו ףַסָּכל בה :הָבאָלְמְלֶכְּב םֶכָחלְכְ ץֵעֶו ןְבֲא יִׁשְרֲחְו
 יוד ןציוז :ָּךַמע הָוהְי יהיו הָשעו םּוק רַּפְסִמ ןיִא לֶזְרַּבִלְו

 סט םֶכיהְֶא הָנהְי אלָהיי יְב הלל רֶזָעל לאָרְִ יִרְילָכְ
 ץֵרָאָה הָׁשְְּכִנְו עֶרָאָה יבשו תא ידי ןַתְנּויִכ ביִָפִמ םֶכָל חיִגַהְ
 הָוהיל שרל םֶכָשְפִנְו םֶכְבְַל ּוִָּת הָתַעְיי מע יגְפלְו הָהְי יִגָפל
 ןָרַאזתֶא איֿבָהְל םיִהלֲאָה הָוהְי שּדְקְמדתֶא ּונבּו ּומּוקְו םֶכיֵהְלא
 פ  :הָוהְיימָשֶל הָגְבִּנִה תִיָּבל םיהלֶאָה שֶדָק ילכו הוהי"תיִרְב

 :לֶאְרָשוְלע יָנְב הָמלָש-תֶא ּךְלְמִיו םיִמָי עֶבְׂשְו ןְָז דיֶנָרוי 8
 ןְבמ םִייְלַה ּורָפפִיו :םיוָלהְו םיִנָהְכַהְו לאְרְשַי ירָשלְּכ-תֶא ףסָאו>
 םיִשלָש םיִרְבְגְל םֶתּנְלָנְל סֶרְפְסִמ יִהְיו הָלְעָמְו הָנָש םיִשלָש

 הָעָּבְרַאְו םיִרָשָע הָנהְי-תִיִּב תֶכאָלְמ"לע חֵּצַנְל הָלֲאַמ+ :ףֶלֶא הָנֹמׁשּו
 םיִרעְׂש םיִפְלַא תַעַּבְרַאְו :םיִפְלַא תֶשָש םיִמְּפָשְו םיִרָטָשְו פלא |
 : :ללַהְ יִתיֵׂשְ רֶׁשֲא םיִלכַּב הוהיל. םיִלְלַהְמ םיִפְלַא תַעָּבְרַאְו

 :יִרְרָמּו תָהְק יןושרגל יול נבל ם תֹוקְלַחַמ דיִוּד יקְלָחיַ
 םֶתַזְו לֶאיִחְי שאְרֶה ןִּדִעַל יג נְב ס יִעָמָשְו רעל נְׁשרגלז ס

 הָשלש רו ילָאיִזַחְו יתומלְׁ יִעָמָש נבי ס :הֶשלש לָאּויְו

 ישי יאניִז תחי יִעְמׁש גְּו>  ם על תוְבָטָה ישאָר הָלֲא
 יִנָשַה הֶזיִזְו שארֶה תחָיְיַהְיַו יי :הָעְּבְרַא יִעָמָשיִנְב הלא הָעיִרְבּ
 :תַחֶא הְָּקְַל בָא תיל ויהיו םיִנָב ְּבְרהדאל הֶעיִרְבּו ׁשֲעיִו

 ס :הָעֵּבְרַא לָאיזעְו ןַרְבָח רַהְצַי םֶרָמַע תֶהְק יִנָּב<* פס
 דאּוה םיִשְדק שרק \שידקהל ןיהא לבי השמּ ןרהַא םֶרָמַע ינְּבי

 :םלּוע-רע ומְשּב ּרָבְלּו וָתְרָשְל הָוהְי יִבָפְל ריִטְקַהְל םלוע-דע ויָנָבּ
 יִנָּב5ַ ם "וולה טָבָשלע ּואְרָקִי ויָנְּב םיִהלֲאָה שיא הָשמּוצ
 ויהיו יז :שארה לָאּובש םושרנ יִנָּב5 ם :רֶזעיִלָאְ םושרג הָשמ

 | +  * 6 xeipi Vudv | 6 23, 1 6ה | 18 65 6% א6קסוט 55% 5
 | הוהיל +  1 --0( ; ca 10195ויּתְחִת | 3 65% ּורְפְסיִו? | 5 65 ?ח0(ףס6צ (* --סצ

66 | 6 = sic 41 (Kimhi); Var + 55 םֶקְלַחִיְו | > 68} Fedowv || 7 6 --ןוש | | 
 |  6% x. EeanA (bn?) 6A} x. AZnAא תומלש (06%* תיִמ--; 6 18 | ל * 6

  || 10 1c ;MS 60 NY] cf rr et 4,37 || 6 x. lwag, id 11 || 13 IMS(לֵאוַחַ)
sine 1; 1MS Qqpַלה 0S ut ministraret |15 6 DW—, id 16 || 16 1 fit c 6A 
et 24,20 לֵאָבּוׁש (8 Zovginl); $ ‘hw. 2 
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 18 1260 : א םימיה ירבד 24,6—23,18

 נב o  :שארַה תימלש - נב ם/ :הָלָעַמ ובר הָיבֲחְר
 םַעָמְקִיִו יִשיִלָשַה ילָאיִזַחְ יִנָשַה הָיְרְמַא שארֶה "ּוהָיִרִי ןיִרְבָח
 :יִנָשַה 2 ׁשאֹרָה הָביִמ לאי ינְּב>ִכ ס :יִעיִבְרָה
 = רועְלֶא תָמַֹו= :ׁשיקְו רעְלָא ילֲחמ יִנְּב ישּומּ יִלָחַמ רְרָמ נבי
 = נבי :םֶהיֵחֲא שיקיינּב םּואָשיו תֹנְּב"ַא יִּכ םיִנָּב ל ויהדאלו
 | תבל ליב הָלָאא :השולש תֹומֵריְו רֶדַעְו ב יִשּומ
 ּהָשע םֶתלְגלְגל תומש רָפְסְמְּב םיִדּוקְפל תובָאָה ישאר םֶּהיִתְוְבַא

 4 דוד

 רַמָא יִּב5 :הָלָעָמְו הָנָש םיִרָשַע ןֶבִמ הָוהְי תיִּב תרבעל הָכאָלָמַה

 מ =: :ְֹתְָבעל ול ליתֶאְ ןְׁשפהיתֶ תאָשָלְיַא םָיְלְל ו
 . הָגָש םיִרְׂשְע ןּגמ נְלינְּב רַּפְסִמ הָּמָה םיִנורָחֶאָה דיִוָד יִרָבְדְב

 -לע הָוהְי תיָּב תדובעל ןּוהְאדיִנְּב דִיָל יםֶדָמְעִמ כ :הָלָעָמְלּ
 תיִּב תַדֹבְע 'השעמו שָרְק"לָבְ תַרָהֲמ"לעֶו תֹוכְׁשְלַה-לעו תּורְצֲחַה
 תוצמה קרה הנ תלה תקרה םָחַלְלו> :םיִהלֲאָה

 תובשל הוהיל תולע hin ₪ :ברעל כו הוהיל ללה תודהל
 ּורָמְׁשְוי :הוהְי ינפָל דיִמָּת םָהילֲ טָפָשְמְּכ רָפְסִמְּב ב םירעֹמלְו םיִׁשְדֲחְל
 ןְרָהַא יֵנְב תֶרְמָשִמּו ישֶרְקַה תֶרַמְׁשִמ תֶאְזי דָעְומהלֶהֶא תֶרַמְׁשִמ"תַא
 םָתקְלָחַמ ןְרֲהֲא יִגְבלְוי 4 ס  :הָוהְי תיִּב תדבעל םֶהיַחַא
 אּוהיִבַאּו בָדָנ תָמִיַו* :רָמְתיִאְו רֶזְעְלֶא אּוהיִבַאו בֶדְנ ןרַהֶא יִנְּב
 יםקל הלחי :רָמָתיִאְו רזעלֶא ּונהכיו םֵהְל ּוָהדאְל םיִנָבּו םָהיֵבֲא נפל

**% +|*' 

 םֶתדקִפְל רַמְתיִא יֵנְּבדְוִמ ףלמיִחַא רעל יִנָּבְִמ 'קודצְו דיו
 יִנָּבִמ יםיִרָבָּנַה ישאר םיִּבִ רזָעְלַאדינְב ואְצמינ + :יםָתָדְבעב
 יגלו רָשָע השש יתּובָא-תיבל םישאְר רָעְלֶא נבל םּוקְלְחַיו רַמָתִיִא
 הָלֲא- םע הלא .תֹולְרּונְּב םּוקְלַחְיַ :הָנומָש םתובַא תיִבָל רַמָתיִא
 ב :רָמָתיִא יִנְבבּו רֶזעְלֶא ינְּבִמ םילֲאָה יִרָשְו שָדְקיִרָש ּונָהיַּכ

7 z 

 = םיִרְׂשַהְו ךלמה יִנָּפל יולהְרִמ רפופה לֶאְנַתְנְרַב היעמש םַבְתְכיו
 18 65% תו-- ₪ 9* | זס 5 65 ופסטס 1 655 6% היִדְדי ; 1 prb 48 | ל 5

prb Ny cf 20 ef 15,18 | 24 lc pl MSS GU(S) ‘WY | 28° 6סמומג; 1  
torncev atrots || 6 'b7by] || 29° >68% || 32 >6FA | - 24, 1 65 5,29 | 

 3 5 23,6 | * 6" <. 2טפפסוא || < 6 + םֶתּובָא תיִבְל | 4 * כ1 1155 60?
 םיִרוּבִגַה ; 1 46 || ל 1 6 5/1155 86 םֶתּובָא | 5 1 6 63 301155 65% יִנְּבִמּו.
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 םִיולַלְו םיִנֲהְּכַל תובָאָה ישאָרְו רֶתְיְבָאְְ ֶלְמיִַאְ ו ןַהֹּכַה קודו
 אציוז | סם | רָמָתיִאְל זָתֶאוזַחֶאְו רֶזָעְלֶאְל ֹוֵחֲא דָחֶא בָאתיּב
 םיִרעָשְל יִשיִלָשַה םֶרָחְל :יִנָשַה היעיל ביריה ןושארה לָוגַה
 הָיְבַאל יֵעָבְׁשַה קוקהְלוס :יׁשְׁשַה יןמימל יִׁשיִמֲחַה "הָּיְַּלַמְלפ :יִעְבְרָה
 יִתָשַע יִביִשְיְלֶאְל :ירְׂשעֶה ּוהָיְנַכׁשִל יֵעְׁשִּתַה עּושילוי :יִניִמָשַה
 הַעְּבְרַא באשי רֶׂשֲע הָשלש הָפָחַלי :רֶׂשֲע םיִנָש יםיקול רֶׂשֲע

 העבְׁ ביזֲחְלו :רֶׂשֲע הֵׁשְׁש רַּמֲאְל רֶשָע הָשָמַח הָגְלֶבְל :רֶשָע |
 לאקזחיל רֶׁשְע העְׁשַּ nd :רֶׂשֲע הָנֹומְׁש ץֶּצַּפַהְ רֶׁשֲ |
 ּוהָיָלְדְליפ :םיִרְׂשֲעְו םִיִנְׁ ילגמנל םיִרָשָעְ דָחֶא ןיִכָלוז :םיִרְׂשֲעָה |
 יםֶתְְּקֶפ הלא : :םיִרָשַעְו הַעְּבְרַא והיזעמל םיִרְׂשֲעְו השש |
 רֶׁשֲאּכ םֶהיֵבֲא ןֶרַהֶא דָיְּב םמּפְׁשִמ הוהיזתיבל אוָבְל םַתְדְבעל |

 ינבל םיִרְתוָּנַה יול ינְבְלְו>ס :לֵאְרְׂשִ יֵהֹלֲא הָוהְי יהו
 ּוהיְבַחְר נבל והָיְבְחְרְליי :ּוהיְּדֲחִי לֶאָבּוש ינְבָל לֶאְבְש םֶרָמַע
 יב ;יתַחְי תומלש יִנְבַל *תומלש יָרָהְִל> :הישְי שאְרֶה
 יִגָב4 :יִעיִברַה בעמק ישילשה יַאיזחְי יִנָשַה ֹוהיְרַמֲא והר |

 השי נבל השי הָכיֵמ יִחַא5 :'רוָמָש הָביִמ יִנַבְל "הָכיִמ אנע
 יֶרָרִמ ינְּב7 :ֹונְב העי ייִנְּב יומו יֵלֲחַמ יִרְרמ יִנֶּב6 :ּוהְיְרַכְז |

 ל יהָיהְדאלו יָוַעְלֶא יִלְחְַל5 :יִרְבַעְ רוכזו יטֵהְׂשְו נב 'והָיְזעיל
 רָדָעְ יִלָחמ ישומ ינְבּופ :לֵאָמֲחַרִ ׁשיָק"יִנַּב ׁשיְל :םיִנְּב |

 ולפיו * :םֶהיִתְבַא תבל ולה ב הל תומיריַו <
 קודעו לפה דינד פל ןימאיינְב םֶהיִחאתַמָעל תוְרּג םקדסנ |

 6 84155 65* 93 דָחֶא דָחֶאְו . .  דָחֶא, 5660 138 ₪ ₪ ִלֶאְל et 'ָתיִאְל |
b 68לא ]  Xapng ¥ Xepau | g * GL7 65% דע 160610, --0 ו מ  

 יִנָבְל | זס 65 ץוקֶל? | נז 6 'כשיל? | 25 6 בוש |? 6% ילֶאְל + 3 | |
 x3 1 frt c GAL לעַּבְׁשיל (0* (Tsbaal | 15 * 65 ן-- | ל 6 = 60 -6 |
 16 67 ד. 9096 | 17 * 65 ם-- (םיקיל ?) | 6 לֶאּומְגְל | ָפ *1 םֶתלקּפ

lwBanA ¥ ZouBinA kai Agia (sim in 21) | 22° ₪6 | ל 68 הָוְצ | 20 6”  cf 
 תי-- | ® 6” lvae (crrp?) || 23 * 516 41; ] 6 \/גז% 6* יִנָבְּו 66 גנמפ 6 5

 Ken 157. 224 יי (ןורבח ינב) 65 6 2ג,ֶפ שארָה ןורְבָח || cf 23,19% (6* !6טוסט)[ |
 + לַאױע cf v 24 et 23,19°, sed etiam cf 23,9 (6? laon) || % 65 !סאסש ||
 24 3 67 + יִנָשַה הָיָשיְו שארֶה | ל א רּומָש 065% ריִמָש 67 רַמִש | 25 65

lwoiag (cf 24°) 2 Adio | 26 * 1D) (vel? 26a Var ad 272) | ° 1c iy cf 

Agapia ||235% | 27 1 'על 6+ 26? | ל 61 ן; 6 !(6)טססְו, [6000₪ || * 6* 98ו ¥  
 28 5 60 4 kal lBauap k.r.A. || » pl 155 ּויָה || < גתפ ₪+ שיקו | 2 תספת

 . | 30 6” x. HAa (crrp?)דוֶּב 1155



 | 2 א םימיה ירבד 25,114

 - ריִחֶא תַמְעְל "שאר תובָא יסָּיִוְלְלְו םיִנַהָּפל תּובָאָה *ִשאְרְו ךָלְמיִחַאְו
 סם ןח

 ףןותּודיו ןַמיהְו ףֶסֶא יִגְבְל הָרְבְעל אָבְצַה יִרָשְו דיִוָּד להבי ל5
 = הָבאָלְמ יִשְנַא יםֶרֶפְסִמ יִהָיַנ םִיּתְלַצְמְבּו םיִלָבְנִּב תוְרְנְכֶּב יםיִאיִּבִנַה
 < סי יהלָאְרׂשַאו הָיְנַתְנּו ףָקֹויְו רנו ףֶסֶא נבל :םתדְבעל
 = ןותּודי יִנָּ ןותּודיל3 :ךְלמַה יד לע יאָבנַה ףָסָאד די לע
 = םָחיִבַא יִדָי לע הָשָש ּוהָיְתִּתַמּו והיבשח יוהיעשיל ירצו והילד
 יֵנְּב ןַמיַהְלּג ס :הוהיל ללַהְ תודוה-לע "אָּבִּנַה רֹונַּכַב ןּותּודְ
 / הָתֲאילֲא ינָנָחי הָיְגִנִח תומיריִו "לובש ילֶאיּזָ ּוהָיְנּתִמ ּוהָיְקְּב ןָמיֵה
 הָלָאלְכ :יתאיזחמ ריִתֹוה יִתולמ הָׁשְקְְּׁשִי רע יִּתְמַמֹרְו יתְלּדנ
 םיהלֲאָה ןתינ ןרק םיִרָהְל םיִהלֲאָה יִרָבְַּב ךלִמה הזח ןמיהל םיִנָב
 = םֶהיִבַא .רדודלע הלא :שולש תֹונְבּו רֶׂשְע העְּברַא םיִנָּב מיה
 < םיִהלֶאַה תיִּב תדבעל תֹורֹנָכְו םיִלָבְג םיִתְלְצמְּב הָוהְי תיִּב רישָּב
 | םֶהיֵחַאזסִע םֶרֶפְסִמ יַהְיַנ :ןָמיֵהְו ןּותּודיְו ףסֶא למה יִדָי לַע
 ליו :הָנֹמְׁשּו םיִנֹומְׁש םִיָתאְמ ןיִּבַמַה-לָּכ הָוהיֵל ריִׁש"יִדַמְלִמ
 :ריִמלּת"םע ןיבמ לכ ןטּכ יתַמְעְל תֶרָמְשְמ תֹולְרּונ
 יףסויל יְִסָאְל ןוָשארֶה לָרּוגַה אציל
 :רָשָע םיִנָש ויָנָבּו ויִחֶאְוְדאּוה שה הילד

 :רֶשע םיִגָש ויַחֶאְ ויִנָּב רוז יׁשלׁשֲה
 :רשע םיִנָש ויַחֶאְו וי יִרֹצַל יִעיִבְרַה יי
 :רֶׂשֲע םיִנְׁש ויָחֶאְו וינְּב ּוהונַתְנ יִׁשיִמֲחַה

 :רֶשְ םיִגׁש ויָחָאְו ויָנְּב היקב ששה
 :רָשָע םיִגָש רּיָחָאְוויִנְּב הָלאְרְשָי יִעְבְשַהיי
 3r * GF +rapeorwrec || ? 6% apwg ל שק | 07 25, 1 * 69 "ָדִיְו 40 3. 6|

avrdv (F avdpiv = 4) | aAvסeםיִאיבנַה | 6 + אז א K1 6 םיִאָּבַנַה, c ? 
in 14 ‘W), cf ad 4,16 (6X Ageipnia ® Efo?]panx); 1? ‘WN| cf 6*2 5 8 'שאו;  

Sori (cf 17); 1 (cf 1)איִבָּנַה | 34 56 6 (2)סטקו 9  nonn MSSל  | cee 
 ירצו || ל :מ5 6 1215 65% 6 17( 1 yn} | = ft trsp | 4° 6? לַארש | יו

 c 6 לֵאָבּוש טז 20 +e 24,20 | = קצק הָּתַא יִלֵא יִנֵנָח הְי יִנֵנָח
 הָשְקִּב בשי רָוע תְמַמרְ "ָתְלּדִג
 תּויְוַחַמ ריִתּוה ָתּולמ

 51 וגרק ₪ פס ? , 48 'לאה | 8 = 6 + הָּמַה םּג | ל 555 2+ תֶרָמָׁשִמ | 9 * קזל
vv g. 0. 1218. 1רֶׂשֲע םיִנְׁש ויָנְבּו ויָחָאְו אוה 61 6 || 5 גמ  insל  | gloss 

etc | 4 6A + Hea | rr 6 Ageapnia cf 14 | 12 6?קזמ הילדגל, רוכזל  | 
ldpenAa (id ¥)  letdpe cf rr.ןֶתַנ | 14 ₪6 30 8 וט6קומג *  
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 :רֶׂשֲע םִיִנָׁש ויָחָאְו ויָנְּב ּוהְָעַׁשִי יניִמְׁשַהי
 :רָשָע םיִגָש ויָחָאְו וינְּב ּוהְיְנִתִמ יִעיִשְּתַהי
 :רָשֲע םִיִנְׁש ויָחֶאְו וֵנְּב יֵעְמַׁש.יֵריִשֲעָה יז
 :רשע םִיָש ויָחֶאְו ויִנָּב לֵאֹרזַע רֶׂשְעיֵּתְׁשִעיפ
 רשע םיִנָש ויָחֶאְו ויִנָּב היבְׁשֲחַל רשע םיִנָשַה 9

 וד +

 :רָשָע םיִנש ויָחֶאְו ויִנָּב לאבו רשע השלל
 וצד +

 :רָשָע םִיִגָש ויחֶאְו וגב ּוהָיְתַתַמ רֶשָע הָעְבְרַלי
 :רָשָע םיִגֶש ויָחֶאְו ויִנָּב תומריל רָשָע הָשָמְחְל
 :רֶׂשֲע םיִנְׁ ּויָחֶאְו ויִנָּב והיגנחל רשע השש:
 :רָׂשֲע םִיִנָׁש ויֲחָאְו ויֵנְּב הָׁשָלְבׁשְל רשע הָעְבָשְלא

 :רֶׂשֲע םינָש ויָחֶאְו ויִנָּב יֵנְנֲחַל רָשָע הָנומְשְל
 :רָשַע םיִנָש ויַחָאְו ויִנְּב יִתולַמל רשע הָעָשָתְל

 :רשע םיִנָש ויַחֶאְו ויִנְּב הָתלֲאְ םיִרְׂשֲעלז
 :רָשָע םיִנָש ויָחָאְו ויִנּב ריִתּוהל םיִרָשַעְו דָחֶאְלְ
 :רשָע םִיִנָש ויָחֶאְו ויִנָּב יִּתְַּדִנְל םיִרָשַעְ םִינָשל>
 :רָשָע םיִנָש וויַחֶאְו ויִנָּב תואיזֲחמל םיִרְׂשֲעְו הַׁשלְשלפ

 ס - ירָשְע םיִגָש ויָחֶאְו ויִנָּב רֶזָע יִתמִמורל םיִרְׂשֲעְ הַעְּבְרַאְל
 יִנְּבִמ אָרְקְרְב והימלָשְמ "םיזורקל 'םירעשל תוקְלֶחַמלי 66

 "והידבַז יִנָשַה לאיי רוכְּבַה ּוהָיִרַכְז םיִנָּב ּוהָיְִמלשִמְלְו :'ףסֶא
 ייעול יִשָשַה חוה יָשיִמַחֶה םליע :יִעיִבְרַה -יָאיִנְתַ יִשיִלָשַה
 חַאְי יִנָשַה דָבֶזּוהְי רֹוכְּבַה הָיעַמְׁש םיִנְּב םִלָא "דבעְלוצ :יִעיִבְשַה
 רָכשָשי ששה לַאימעפ :ישימחה ילָאְנַתְנּ יִעיִבְרַה רֶכָשְו יׁשיִלְׁשַה
 ּונָב היִעַמְׁשו :םיִהלֲא וכרב יִּכ ינימשה יִתְלָעַּפ יִעיִבָשַה
 יִנְבז :הָמַה ליַח יִרוְּבְגדיִּכ םָהיִבַא תיִבָ םיִלָשִמִמַה םיִנְּב דלונ

 יּוהְְכַמְסווהיִלֶא יחי יייִחֶא דלא דבועו לאָפויִנְתָח היעמש
 תָכַּב ליח"שיִא םֶהיַחַאְו םֶהיִנְבּו הָּמַה םדֶא דָבַעויִנְּבִמ הָלאלָּכ

 15/65 !שס6וס * !0ו66 | 17 6 Zoupe (cf 3%( 258 ַע היעמש |

ZougwA || In vv 20—3r l articul |םזקומג) || 20 6  * Atapiaלָאיִּנעְל )6  c Sk 

etc) | Cp 26, 1° 6 (tov) ruidv || > 6Bהבראה  ante numeros (NW, 
 (Mogokana # MogolAap || © 1 c 6” (ABiacag[ap) יבא vel בָא 6919[ |
 2 * תסתמ 1155 8 ּוהְיְרַכְז | * 6* א000צסמ), 6 3 | 3 67 ןֶתָנ-- | 4 * 6 4065-|[ |
 ל 6% א606 !6ומג (6ע1ק?) || = 67 00\\6\ * 66-- | 6 65* חקסדשד6אסט =

Pwoai (e DWN], Var ad WH) rod (“ r@), 6+ 5 nomina || 7 *~*l(cfnonn | 

MSSKen 6) ויחאו 'זלָאְו |? G+k. lgakwu, —xau, leBakwB. 
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 = =יַנְּב םיָחַאְו םיִנְּב ּוהימְלְׁשִמַלְול :םִרֲא דָבֹעְל םִינְשּו םיִשָש הָדבעל
 יִכ שארֶה ירְמְׁש םיִנְּב יִרְרְמִדיִנָּבְְִמ החלו :רָשע הָנֹומְׁש ; לי
 ּהיִלְבְמ ייָנָשַה ּוהְיְקְלַחיי :שאְרָל ּוהיִבָא ּוהָמיִשיו רוכב הָיָהדאְל
 :רֶׂשע השש הָסֹחְל םיִחַאְו םִיִנָּבד לכ יִעְבְרה ּוהָיְרַכְז יׁשיִלְׁשַה

 תֹוִרָמְׁשִמ םיִרָבְּנַה ישאל 'םירעשה יתֹוקְלֲחַמ הלא ס
 לר ןְטָקִ "תולרונ ליפו :הָוהְי תיֵבְּב תַרָׁשְל םֶהיֵחֲא תַמָעְל
 והיִמלשל הָחָרְזִמ לרּונַ לָפיִנ ם :רעָשְו רעשל םָתֹובֲא תיִבָ
 דָבעְל5 :הָנֹופִצ ולו אַצְיַו תולְרְִג ּוליִּפַה לָכָשָּב ץעוי ונָב ּוהְיְרַכְּו
 םע בלעמל הסל יםיְַּׁשלו6 :םיִּפְסַאָה תי ריָנָבְלּ הָּבְנַנ םֶדָא
 םיולה .תרזְמלול :רַמָשָמ | תַמָע רַמְׁשִמ הָלּועֲה הָלסִמּב תבל רעש
 םינש םיְִּסַָלְו הַעָּבְרַא ם םויל הָּבְגל הַעֵּבְרַא םיקל הָנוָפִצל השש
 הלאו :רָבְרפל םינש הָלְסִמַל הָעָּבְרַא ברעמל רָב :םינש
 :ירָרִמ יגל יִחְרָּקַה .יגבל םירעשה תוקלָחמ

 :םיִשְדְקַה תוְרְצֶאְלּו םיִהלֲאָה תיִּב תור היִחַא םִיולֲהו
 ֵנְׁשְרגַה ןדעלל תֹוָבֲאה יׁשֹאָר על יִנָשְרְגַה יֵנְּב ןֶעֶל יָנּב
 :הָיהְי תיִּב תֹורְצֲא-לַע ויֵחָא לאו םָּתַז יִלָאיחְ יב ;יִלָאיַחְ

 יושר אבו :ילֲאיֶזעְל ינורְבָחל יהל מְרְמְַל*
 ּוהיעַשיְו ונָב ּוהָיְבַחְר רזעילָאל ויָחָאְר> :תֹוְרְצֲאָה-לע דיִנָנ הָׁשֹמָּ
 לע ויָחֶאְו יתומלָש ו אּוה5 :ֹונְּ תֹומלָׁשּו ֹונְב יָרְכְזְו ֹונְּב םֶריְו ֹונְב
 -יירׁשל תֹובֲאָה יֵׁשאָרְ למה דיִוָּ שילה רֶׁשֲא םישדקה -תוְרְָאילָּ
 שידה ללׁשה-ןמו תִֹמְלַמַה-ןמיז :אָבָצַה יִרָשְו תואְמהְ םיִפְלַאה
 ׁשיִקְדּב ליִאָׁשְו הָאֹרָה לֵאּומְׁש שינקָהה לב :הָוהְי תיִבָל קּזַחְל
 :ּויַחֶאְ תימלש-דו לע ׁשילְקַמַה לָּכ הָיּורְצדְּב בָאויָו רָנְַּב רֶנְבַאְ

 םיִרטשל לֶאְרְשילַע ; הָנוציִחַה הָכאְלִמל ויָנְבּוּוהָיגנַכ יהי ס
 תואַמיעַבְׁש ףֶלֶא ליתיִנְּב ויָחָאְו ּוהיְבְׁשֲח יֹנורְבָחל :םיִטָפָשְלּו
 תַדֹבֲעַלְו הוהְי תֶכאָלַמ לֹכְל הָבָרעמ ןריל רֶבעַמ לֶאְרְש תֶּדְקִּ לע
 10 3 Gea ירמש | b ן 'ִּבַה | * 1+69%. ו ד. 56076006 (6 119-92) |

 rr 5-5 <65 6) 10 |? GL Tagena jr21'b7| cfr jialc OY 'זלו | 15 3*
 םיִפָּסַה || 16% dl c 6955 )dittogr); 6° eig debrepov (ינשל?)|י 6 הָּבְׁשל, 3

celtulis (sim3 ל  ec Srodexouévougםויל | 18 6  cokoxw® || 17 1 frt c GBA 
Zathaz |20 1 6 6 םֶהיִחַא | 21 67" םָשרג | 22 0  || postea) || 19 6” Kaae 

 24 * cf ad 23,16 et GA | ל 6 ם-- | 5 8 תו= pl 155 0679 תי--- |
 26 3 6 ו 25 || ל 1 6 2155 9 6 29,6 ירש| | 27 6 ד00 ןג| א00טסד6ק?|604 |

 28 65% תו-- | 20/64 'נוכ 60 ₪6 22. 7.
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 תֹוָבֲאְל ויֲתְֹלְתִל יָנּורְבָחַל שארָה היי יֵנֹורְבחליי ם :ךלַמַה
 לִיַח יִדֹוְּבִנ םֵהָב אֵצַמַו ּׁשְרְדִג ריִוָד תּוָכְלַמְל םיִעְּבְרַאָה תַנְׁשְּב
 יתֹובֲאָה יִשאְד תֹואָמ עבְׁשּ םִפְלַא לומינְּב ויָחֶאְוי> :דַעְלִּג ריִזָעִיְּב
 -לֶכָל יִשַנְמַה טבש יִצֲחַו ידְנַהְו יִגֵבּואְרָה"לע ךְלַמַה דיִוְר םֵדיִקְפִיַ

 ס דלה רבו םיִהלֶאָה רַב
 !םיִפְלַאָה יִרָשְנ ו תָבָּאָה יִׁשאָר םֶרָפְסִמַל ו לֵאָרְׂשִי ינבּוו 7

 תֹוקְלֲחַמִה רַבּדולְכְל ךֹלֿפַה- תֶא םיִתְרָשְמַה םֶהיִרְמְשו תואָמַהְו
 תַחַאָה תָקלֲחמִה הָנָשַה יִשְדֶח לָכְל ׁשֹדֹחְּב שֶדֹח תאָציַהְו הָאְּבַה
 ןושארה שֶדְחל הָנושארה תקלַחְמַה לע ם לא העְְּראְו םיִרְׂשֲ
 -יִנְּבִמּ :ףלא הַעְּבְרַאְו םיִרָשָע ו לַעְו לָאיִדְבַזְְּב םעֶבְׁשִ
 לעו+  ם :ןושארה שרחל תֹוֲאְבִצַה יֵרְׂשלְבְל ׁשאָרָה ץֶרֿפ
 ידיִנָּנַה 'תֹולְקַמּו ּוּתָקַלֲחַמּוי יִחֹוחֲאָה ידוד" ינָשה שדחה ו תקלחמ
 שלשה אֵבצַה רשי ס :ףְלֶא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע ותְקְלְחַמ לַעְו
 םיִרָשָע ותקְלחִמ לע ישאר ןֶהֹּכַהי עריוהי"ןב ּוהָיְנְּב יִשיִלָשַה שֶדַחל
 יּוּתָקְלֲחמּו םיִׁשלׁשַה-לעְו יםיִׁשלׁשַה רוְּבנ ּוהָיָנְב או :ְףָלָא הָעְּברַאְ
 בָאוי יִחַא לַאהׂשע יִעיִבְרַה שֶדְתַל יִעיִבְרה ם זְנְּב דָבְזיִמַע
 ס :ףלֲא הָעְּבְראְו םיִרְׂשֲ ותקלחמ עו לירחא ֹונְב הָיָה

 ותְקְלְחַמ לַעְו חָרֹזיַה תּוְהְמָש רֶׂשַה יִׁשיִמֲחַה שחל יׁשיִמֲחַה
 ׁשֶקע"ןְב אְריִע יששה שרחל יִשָשַהַפ ם :ףלֲא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשְע

 שֶדָחְל יִיִבְׁשַהיי ס :=ףְלֶא הָעְבראְדםיִרׂשע ָקְלֲחִמ לע ֶעקְּתַ
 הָעְּבְראְו םיִרְׂשָע ּוּתְקְלֲחִמ לֵעְו םִָרְפֲא יֵגְְּומ יֵנולְּפַה ץֶלֲח יֵעיִבְׁשַה
 לֲעְו יָחְרנַל יִתָשָמַה יִכְּבִס יֵגיִמְׁשַה ׁשֶרָחִל יִניִמְׁשַהִי ס :ףָלֶא
 יִעיִשְּתַה ׁשֵדֲחַל יִעיִשְּתַהִ* ם :ףְלֶא הַעְּבְרַאַו םיִרְׂשֲע ּוּתְקְלֲחַמ
 :ףָלֵא הַעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע ותָקְלַחַמ לַעְו יִניִמְיִבל יִתותָּנַעָה רֶזָעיִבַא

 לַעְו יִחְרז יִתְפּוטְנַה יֹלֲהמ יֹריִׂשעֶה שֶדָחל יריִׂשעֶה ס
 רשע יִתְשַעְ רָשָעְיִתְשַעי ס :ףלא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע ּוּתְקְלֲחִמ

%% 1 

 םיִרָשָע ותְקְלַחִמ לעְו םִיָרְפֲא ינְּב"ןמ יָגֹותָעְרְּפַה הֶינְּב שָדחַה
6A Y? cf ad 23,19 || 32 °° dl? | Cpa7,1 6 DY] et postea aliter |)31  

cf 11,11 || 4° ins (cf 11,12;2 6“ |0000ן 2 2000 6.55 |00; 1 2  

 25 23,9) ךןָּב רֶועְלֶא | *-* 1 תולקמ 'מדלע) e4( *-< קזמ ג48) || 5 יו? 'רָה ןהכ|
 6 * 31155 'ַשַב | * 16 6 ימדלעו | 7 * 6 (96(22085 | ל 6%* םֶהיִחַאְו | 8 1
 יתרזיה = יִתְרַַּה זז | ף 65 סססטו6 7 |. || זס יֵטְלַּפַה cf 25 23,26 | 11 6 'ָחַה

 6 204 | 12 0 יִניְִ ןֶּבְל א יִניִמְיִנָבְל ; גנט יִניִמְיְְבְל | זָב 6 יר--



 1266 א םימיה ירבד 27,1534

 יְֹלַח ׁשֶדֹחַה רֶׂשְע םִיִנְׁשְל רְׂשֲע םִגְׁשַהיפ ס :ףְלֶא הָעָּבְרֲאְו
 פ  ףְלֲא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע ותקלחמ לַעְו לֵאיִנְתָעְל יִתֵפֹוטָּנַה

yyינועמשל יִרכּזְןּב רֶזַעיִלֶא דיגְנ יִנֵבּואְרָל לֵאָרְׂשִ יֵטְבְׁש  

 דע ןרָהַאְל לאומק"ןב הָיְבַשַמ יל ס ::הכעַמְּב ּוהיְטפְׁש
 ס  :לֶאְכיִמְדְּב יִרָמַע רכששיִל דיִוָד יחאמ ּוהיִלֶא הדּוהְיִל" סם

 ס  :ילֶאיִרְזַעְדְַּב תומירי לתל ּוהיְבעּב יּוהיֲעַמְׁשִי ןְלּובְזְלופ
 ּהיְרְּפןְּב לָאװ הָׁשֹנְמ טְבֵׁש יצחל ּוהיזזעֶדֶּ עׁשוה םִיַרפָא יַנְבָל>0

 לאיִׂשעי ןמננבל והרכב - הֶדָעְלַג ּהָשַנְמַה ייצָחְלי ס
 :לֵאָרשִי יִמְבׁש יֵרָׂש הָלֲא 'םָחיֶיְְּב 'לֶאְרּע ןל* ם :רגְבאּב

 רַמָא יּכ הָׁטֲמְלּו הָנָׁש םיִרְׂשֲע ןַָּמְל םֶרָפְסִמ ריִוָד אָשְנְאָל55ְּ ס
 לֵתַה היּרְצ"ְּב בָא: :םִָמׁשַה יֵבְכֹכְּכ לֵאָרְשִיזתֶא תֹוּבְרַהְל הוהְ
 רּפְמִּמַה הָלָע אָלְו לֶאָרְׂשִ-לַע ּףָצִק תאָנְב יִהְינ הָלִכ אָלְו תּונְמְל
 למה תוָרְצִא לעו5 | ם דיו ְךָלָמִל םיִמיַה יִרְבִד רֶפְסִמְּב
 תֹולְְנמַּו םיִרָפְּכַבּו םיָרְעְב הָדָשַּב תֹורָצֲאָה"לַע 'לָאיִדעדָּב יתָנָמְזע
 הָמְדֲאָה תָדבעְל הָרָשַה תֶכאָלְמ ישע לַעְו* ם :ּוהיּוִעַּב ןָתְנֹוהְי
 םיִמְרְכַבְׁש לע יִתָמָרָה יִעָמְש םיִמְרְכַה-לעְוז ס ::בלּכְְּב ירו

 רֶׁשֲא םיִמְקְׁשַהְו םיִתינה-לֲעְו :יימפְׁשַה יָד ןיפַה תר
 -לעְופ ם :ׁשֲעֹי ןמׁשַה תֹוָרְצֲא-לעְו יִרְַגַה ןָנֶמ לעב הֶלַפְשּב
 -ןְּב יֹטֵפְׁש םיִקְמעְּב רֶקְּבַה-לעְו יִנּורְׁשַה יֵרֲמְׁש ןּורְׁשַּב םיערה רֶקָּבַה
 ּוהָיִדְחְי תונתַאָה-לעו ילֲעְמְׁשִיַה יליבוא םיִלַמְגַהְדלַעְ ם :יִלְרֲע

 שוכרַה יִרָש הַָּּכ ֶרנַהַה זיי ןאָפהלעוי  ם = :'יתְנְַפַה
 רַפּוסְש ןיִבְמְדַשיִא ץעוי דיודדדוד ןַתְנוהיַ* ם :דיְדְךְכמל רֶׁשֲא
 ְָלַמַל ץעוי לָפְתיִחַאְ :ּךָלִמַה יגְּביםע יִנּומְכַחְְְּב לָאיִחיְו יאו
 ּוהינְְּּב עַדיוהָי לָפֹתיַחַא רֲחֲאְוי ָלְּמַה עֶר יִּכְרֲאָה ישוחו
 ס  :בָאװ ְּךלַמל אֵבְצרִׂשְו רָתְיְבֶאְו
 15 657 הָי- -? | 16 67 יִתָכ-- || 17 6! Eaddoux | 18 Q אּוה--; 16 6

cf 2,13; 1S 16,6; 17,13 | 9 * 6 nw? | > 6 ABd(e)ov || = 6A! ni |בָאלַא  
par pc6 הנע  l frt c nonn MSSלָאינע | 20  cf 5.24 (GP); GAL4  

 MSS+-baW || ° 6b ladda 2202 || 5 65* הידבז || 22 * 6( 10%; 6* םלקומ)
 ® AzpwmA || ל 65% ושקט | 24 1 6 6 רֶפְסְּב 6 6ספ)ש 6 רפסמה | 25 * 9

Aphonites |יב? 0  GBA26 6% יִר-- ? | 27 * 6% ירכז ? | ל  || Asmot |» 6'y 
 28 6 ירדגה || 2 * 065 יִטרַש, 6-5 = א | ל 65 Ewpav * --ד | 0 * 5
 AgBiac 5 006. | ל יִלאְע-- | 55 6 /!0(05)ו66 6 66 \\:םס0שא | בז ** 66

lwaz 6 Fadapt || 32 ™ >6F || 34 °° 2MSS invers. 
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 יִרָשְו יםיִטְבְׁשַה יֵרָׂש לֵאָרְׂשִי יִרָשדלָּכ-תֶא דיִוָּד להקיני 8
 תואָמַה יִרָשְו םיִפְלַאָה יֵרְׂשְ מַה" תֶא 'םיִתְרׁשַמַה תֹוָקְלְחַּמַה
 -לֶבָלּו םיִרוְּגַהְ םיִסיִרָּפַה"םֶע ויָָבְלּ ְֶלֶפל | הָנְקמּורשּוְכרלָכ יר יִרָשְ
 ינּועָמְש רַמאיִו וילגב"לע ֶלֶּמַה דיִנְּד םָקיַו* :יםָלְׁשּורי-לֶא לִיֲח רוב
 הוהְי"תיִרְּ ראל הָחּונְמ תיִּב תונָבל ו יא ימעו יח

 רמבו תְכַפְׁש םיִמָָ הָּתֶא .תומָחְלִמ שיא יִּ ימשל תי הגבת
 לָארָשודלע ףלמל תֹויָהְל יִבָאהתיִּב לָּכִמ יב לֶאְרֶשי ֵֹהלֲא הוה
 יִבָא יֵנְבָבּו יֵבֲא תִיּב הָדּוהְי תיִבְבּו ריגל רַחַּב הָדּוהיִב יִּכ םֶלועְל
 ןַתְנ םיִנְּב םיִּבַר יִּב יב למ :לֶאְרְשודלָּבדלע למה ל הָצְר יִּב
 -לַע הָוהְי תוכל אפל תַבָׁשְל יֵנְב הַמלְׁשְּב ּחְביַו הָוהְי ל
 -יִּכ יתורצחו יִתיַב הָנְבְאּוה ךְנְב המלש יִל רָמאוֿ :לֵאָרְִ
 ותּוכְלמתֶא יתוניִבָהְוז :בָאָל ולהַיָהֶא ינָאְו ןבל יל וב יִּתרַחְב
 התו :הֶּנַה םוַּכ ימָפָשַמ יִתְוָצַמ תשע קּזַחְיםא םלועלירע

 חלה הָבוטַה ראית שרית פל םֶכיֵהְלֲא הָוהְי תֹוצִמ
5 

 7 הָוהְי שרד ובבללכ יב הָצַפַח שפגבו םֶלָש בלב והָרְבְעו

 החיגזנ ּוָבְעְִתִִאְו ₪ אָצִמְ נְשְְדת"א ןיּבִמ תֹובְׁשֲחמ ירָצִי
 קַח ׁשֶּדְקִמל תִיְּב"תֹונְכִל ָךְּב רחָּב הָוהִייִכ הָתעוהֲאְרי :רעָל
 -תֶאְוי יֿםָלּואָה תיִנְבַּת-תֶא ֹונְב הַמלְׁשְל דוד ןִתיויי חם :הָשַעו
 תיִנְבַתְו* :תָרְּפַּכַה תיֵבּו םיִמיֵנְּפַה ויָרָדֲחַו | ויתילעו ויּבְַנַנְו ףיתְּב
 ביָבְס תֹוְבְׁשְלַה-לֶבְלּו הוהְי-תיִּב תְֹרְצַחְל וע חורב הָיָה רֶׁשֲא לכ
 םיִנַהְּכַה תקְלֲחמלְו :םישדקה תורְְאְלּ םיִהְלֲאָה תיִּב .תורָצְאְל
 :הָוהְיתִיָּב תַדֹובֲע יִלָבִ לבל הוהְי-תיִּב תבע תֶכאָלְמילְכל םּיולַהְ

 ףָָכַה יִלָּ לכל הָדֹובעו הָדּובֲע לבלבל בול טְכְׁשַמַּב בזל
 םֶהיִתְרְִ בֶהְנַה תוְרנְמל לקשמי :הָדּובַעַו הָדּובַע יֶלְּכ"ִלָכְל לָקְשַמְּ
 לֶקֶשמּב ףסַּכַה תונְמלְו יֶתְרִנְו הָרּונְמּו הָרֹונְמלְקְׁשִמְּב בָהָז
 לקְׁשִמ בֶהְּזַה-תֶאְוéֿ :הָרֹונְמּו הָרֹונְמ תַדֹובעַכ ָהיֶתְרְו הָרּונמְל
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 לְְׁשִמּב בֵהּוַה ילּופְכַלְו רֹוֲהַט בָתְז תֹיׂשָקַהְו תֹוקְרזִּמַהְו תֹונלְזִמַהְוז
 כ :רוָפְכּ רווָפָכְל לֶקָשִמְּב ףסְּבַה ירופכלו רֹוֿפְכּו רֹופְכְל
 בָהָז םיִבּורַּכַה הָָּכְרִמַה תיִנְבַתְלּו לקָשִמַּב קקַזְמ בֶהָז .תֶרָטְקַה
 הָוהְי דּיִמ בָתָכְּ להיפ :הוהְיזתיִרְּב ןוָרַא-לע םיִכָכס וערפל
 המלשל דיו מאוס פס ותיִנְבַּתַה תֹוכֲאְלַמ לכ ליִּבָשַה לע
 ָהְלֶא םיַהלֲא הוהְי יִּכ תַחַּת-לאְו אָריִּתלַא הָשַעַו ץַמָא קזֲח נב
 -תיִּב תדובע תֶכאָלְמ"לְּכ תולָכְלְדע ְךבְזעי אֶל ךפרי אָל ְּךַמְע

 םיָהלֲאָה תיְּב תָדובע"לָכל להו םיִגָהְכַה תוקְלָחמ הָגַהְיי הוהְ
 םַעָהילָכְו םיִרָשַהְו הָדובְע"לָכְל הָמְכְחַּב ביִדְנילכָל הָכאָלְמלְכְב ףּמַע
 יִנָב המלָש לָקְקַהְלָכְל ךָלָמַה דיִוָּד רָמאיַני 29 פ :ְךיֶרָבְּדלֶבְל
 םָרֲאָל אֶל יִּ הָלודְג הָכאָלַמַהְו ְךָרָו רענ םיִהְלֲא ּוְּבירַחְּב ידֲחֶא
 ו בָהְּזה יהְלֶא-תיִבל יתְוְניִכַה יִמְכדלֶכְבּו :םיִהְלֶא הוהיל יִּכ יהָריִּבַה
 םיִצעְל םיִצַעָהְו לֹזרּבל טְזרְּבַה תש תֵׁשְֲנַהו ספל ףָָּכַהְ בֶהנַל
 ׁשיֵׁש"יִנְבֲאְו הָרָקִי ןְבֲאדלָכְו הָּמְקְרְוְךּוֿפ"יַנְבַא םיִאּולַמּו םַהׂש-יִגְבַא
 יִּתַתְנ ףָסָכְו בֶהָז הָלְנְס יֵל-ׁשְי יַהֹלֲא יתיִֵבְּב יִתֹוצְרְּבי דע :ברל
 םיִפְלַ תַשְלש שרק תיִבָל יִתֹוניִכֲה- למ הָלֲעַמְל ֹיהֹלֲא-תיבָל
 תּוטל קָקָזִמ ףַסָּכדרַכְ םיֵפְלַא תַעְבׁשְ ריפוא בָהְּזִמ בָהָז יִרָּכִּכ
 דָיַּב יהָכאָלְמ"לֶבְלּו ףֶסַכַל ףסּלו בה בה 5 םיִּתְּבַה תוריק
 בדת ס :הָוהיל םוּיַה ודי 'תואלמל בֵּדנְתַמ יַמּו םיִׁשָרָח
 יֵרְׂשְלּו תֹואַּמַהְו םיִפלֲאָ ירָשְו לאְרשְ יִטְבָשויִרָשְ תֹובֲאָה יבש
 -תשמח םיִרָכִּכ בָהָז םיִהלֲאָהתיֵּב תדובעל תיוק מַה .תָכאָלְמ
 ובר תֶשמְנּו םיִּפְלא תֶרשע םיִרָּבַּכ ףסֶכְו ובר םיִנָּכְרדִאו םיִפְלא
 ותא אָצְמָּנַהְו* :םיִרּכִּ ףלֵא-הָאַמ לֶזְרּו םיִרָּכַּכ םיִפְלַא תנומשּו
 וחְמְשיַפ :ינְׁשְרּגַה לאחד לע הָוהְי"תיֵּב .רצואל ּונְתָנ םיִנָבא
 מַה דיִוָּד םֶנְ הוהיל ּובְּדנתַה םֶלָש בלב יִּכ םֶבּדנְתֶהְד לע םַעָה
 לֵהָּקַהלְּכ יִניֵעְל הָוהְיזתֶא ריו רבי פ :הָלוְ הָחְמְש חַמָש

 ףָמְּכַה תֹוגֲלְׁשִל ףָסַכְו ןֵלְׁשְו ןַתְלְׁשִל תֶכָרעמִה תנֲחְלׁשל

 יב דוההְו תהו ֶרְִָּתַהְו הובנה הפה הוה לי :םלע
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 :"שארְלו לכל אָשַנְתִמַהְו הָכְלַמִמַה הָוהְי ְּךְל יץֶרָאָבּו םִיָמָשַּב לָב
 הָרּובְגּו חָ ד לַָּּב עו הָּתַאְ lk דּובָּכַהְו רֶׁשֲעָהְרי

 בנתה 2 רֶצעניכ יע יָמְ נא ימ a תר םְֵׁ
 ְיֵגפְל ּוגֲחנַא םיִרְגדיכ5 ְָל ִּּתְנ ָּךדיַמּו לּכַה ְךמִמיְּכ תאזְּכ
 הָוהְי< :הָוָקַמ ןיִאְו ץֶרָאָה"לַע ּוניִמָנולַצַּכ ּוניָתּובֲא"לֶכְּכ םיִבָׁשֹוְתְו
 ךֵׁשְדְק םֵׁשְל תיב ְּךְל"תֹוגְבַל ונּוניִכַה רֶׁשֲא הֶּזַה ןֹוָמָהַה לכ ניִטלֲא
 םיִרָשיִמּו בֶבָל ןֶחֹּב הָּתַא יִּכ יֵהלֲא יּתָעָדְיויז :לֵּכַה ָּךְלּו איה ָּךדיַמ
 ּואְצְמָּנַה דע | הָּתעְ ללב יִּתְבַּדִנִתַה בבל רֶׁשְְּב יֹגַא הָצְרְת

 דופוצמ .רומשְל םלש בבל ו נב ה יא םֶבְבְל ןְכָהְו
 פ ויִתֹוְניִכֲה-רֶׁשֲא הָריִּבַה תֹונְבלְו לפה תֹוׂשְעַלְו ךיקחו ךיַתודע
 מ ּוכְרָבִינ םֶכיֵהְלֲא הָוהְיתֶא אָנּוכְרָּב 2 יִוָּד רָמאָיְי

 אּוהַה םַה תרחמל קא תולע A ch בז 21
 -לָכָל בל םיִחְבְזּו םֶהיִּכְסִנְו ףְלֶא םיִשְבַּ ףלא םיִלֲא ףֶלֲא םיִרְּפ
 הָלּודְג הָחְמְשְּ אּוָהַה םיַּב הָוהְי נפל ּוּתְשיו ולכלי :לֵאָרְׂשִ
 לקוָדָצְלּ דיג הָוהיל יֵתְׁשִמיַו דיוָדְוְב הָמְלָשְל יתיִנְׁש ּוכיָלְמִיו
 חַלציַו ויָבָא ריְִיתַחָּ ךלמלו הָוהְ אֿפַּכילע הֹמלָׁש בש :ןהכְל
 למה נבל םנְו םיִרְּגַהְו םיִרָׂשַה-לֶכְוצ :לֶאָרְׂשִולְּכ וילֲא ּועָמשיו
 הלל המלש-תא הוה לני ְָלמַה הָמלְׁש תַחַּת דִי ּונָתְנ דיִוְ
 למל לע הָיָהְדאְל רָשַא תּוכְלַמ דה לע תו לֶאְרָשיָּ יניעל
 :לֵאָרְׂשיהלּכ-לע למ יִׁשְיְּב דִוָהיפ :לֵאָרְׂשִי-לֲ ויָנָפְל

 עבש למ ןרְבְְּב הגש םיִעָבְרא לאְרְשו"לע לֶמ רֶׁשֲא םיַמנְַ*
 עַבְׂש הָבֹוט הָביִשְּב תֶמָיַנְ* :שולָשְו םישלָש ךְלָמ םֶלָשּוְיִבּו םיִנש
 דיִוָּד יֵרְבְדְו>פ :וָּתְחַּת ֹונְב הֶמלָש למי דֹובְכְ רָשַע םיִמָי
 הֶארה לָאּומְש יָרְבְּדדלע םיִבּותְּכ םּנַה םיִנַחֶאָהְו םיִנְׂשאָרְה מַה
 וָתּוכְלַמ לָּכ םעפ :הָזחַה דָּג יִרְבְּדדלַעְו איֵבָּנַה ןָתָג ָרְבד"לעֶ
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 תֹכְלְמַמ"לְּכ לַעָו לֵאָרְִׂי-לַעֶו ּוילָע ּורְבָע רֶׁשֲא םיִתְעָהְו וָתְרְּבְנּו
 ספ | :תוָצְרַאָה

 ומַע .ויָהלֶא הוה .תּוכָלַמדלַע .דיִוָדְְב הָמלָש קּזִחְתִיַוי 1
 תואָמַהְו םיִּפְלִאַה יִרָשְל לֵאָרְׂשִײלֶכְל הָמלְׁש רָמאָיִי :הָלְעָמְל ּוהָכדנְו
 הֹמלַׁש ּוכְלַַוג :תּובֲאָה יִׁשאָר לֵאָרְׂשִילָבְל איִׂשְנ לָכְלּו םיִטְפָשְלְ
 דעומ לָהא הָיָה שדי ןועְבְגְּ רֶׁשֲא הָמְּבַל וֿפִע לֵהָּקַהִלָכְו

 יִתלֲאָה ןורא לבא :רּבְדִּמּב הֶוהְוְבַע השמ הָשָע רֶׁשֲא םיהלאה
 :ָלׁשוְיִּב לָהׂא ול"הָמְג יּכ דיָנד ול ןיִכַהּב םיִרָעְו תירקמ דוד הָלֲעֲה
 נפל יש רּוחְְב יִרּואְדְַּ לאל ּהָשָע רָשֶא תֶׁשֹחְּנַה חְֵּזַמו
 חּבזִמ-לע םֵׁש הֹמלְׁש לע :לֲהָּקַהְו המלְׁש והַׁשְרדיַו הָוהְי שמ
 :ףַלא תולע ויִלָע לַעְיַו דעומ להאל רֶׁשֲא הָוהְי נפל תשנה

 המ לֶאְש ול מאי המשל םיָהלֲא הֶאְרִנ אּוהַה הָליָלְּבז ס
 דָפָח יֵבֲא דיס תיִשָע הֶּתַא םיהלאל המלש רָמאַַו לתא
 דיִוָּד םַע ְּרַבִּד ןמָאַי םיִהלֶא הָוהְי הָּתַעפ :ויָּתְחַּת יִנֵּתְכַלֲמַהְו לוד
 הָמָכִח הָּתַע< ְרֶאָה רַפַעַּכ בר םע"לֲ יֵנַתכַלִמַה הָּתַא יִּכ יִבָא
 .ֶמַעְתֶא טֿפְׁשִי יֵמְיּכ הֶאֹובֲאְו הַָּהבֲעְה יִנְפַל הֶאְצַאְ ילְדַּת עַמּו
 תאז הָתְיָה ָׁשֲא עי המלל םיִהְלֶא רָמַאָיַוי סם :לּודֶּנַה הזה
 -םַנְו יאש שָּפַנ תֶאְו דֹובָכְו םיִסָכָנ רֶׁשֲ ָּתְלַאַׁשאָלְו דבְבל"טע

 "תא ּופָשִת רשא מו הָמְכָח "לאשתו לאש אל םיבר םיִמ
 םיִסָכְנּו רשעְו ךָל ןּותְנ עֶּמַהְו הָמְכָחַה י ויִלָע יִּתְכַלְמַה רָשַא יִמַע
 אל ד ךיִרְחֶאְו ְךיֵנְפל רשא םיִכָלמַל ןכ הָיַהְדאלורָשַא ךְלְִּתִא דובָכְו
 לָהֶא יִנָפְלִמ םֶלָשּוי | ןֹועְבְְּבררְׁשַא הָמָּבל המלָש אַ :ןּכ הָיָהִי

 ליה ישְֶפּו בָכָר המלׁש ףסָאוי פ :לָאָרְִלע דלֶמו ךעומ
 ירעְּב םַחיִנו םיִשָרָּפ ףָלֶא רֶׂשְעםיִנְּׁו בָכָר תֹואַמ"עַּבְראְו ףֶלֲא
 יבֲהְּנַה"תֶאְוי ףָסָּכַה"תֶא ְּךְלמַה ןתִיו 5 :םָלָׁשוְריִּב ְךֶלַּמַהםעֶו בֶכְרָה
 :בֶרל הָלֵפְׁשַּברֶׁשַא םיִמָקְׁשַּכ ןֵתָנ םיֹזְראָה-תֶאְו םיָנָבֲָּכ םלָׁשּוריִּב
 יאָוָקִמ מַה י ירחס ,'אוקמּ םִיָרְצַּמִמ המלשל רֶׁשֲא םיִסּופַה אצומוי*
 ףַסַּכ תוָאְמ שָשָּב ּהָבּכְרַמ םִיָרְצַמִמ יואיצויו ּולַעיַו*יז :ריִחְמּב וחי
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1 ,3 CHRONICA II 1271 

 םֶדיְב םָרֲא ייכְלִמּו םיִּתִחַה יכְלַמלָכְל ןֵכָו הָאמּו םיֵׁשְמֲחּב םוסְו
 :ףאיצוי

 רֹּפֲסיַוי 2 :ּותּוכְלַמְל תִיַבּו הוהְי םֵׁשְל תִיַּב תוְנְבְל המלָש רָמאיויפ
 רָהְּב בצח ׁשיִא ףלֶא םיִגֹומָּׁו לּבס שיא ףַלֶא םיִעָבַש הפלש

 המלש חַלְָיַנ< ס :תואמ שו םַפלא תׁשְלׁש םהיֵלֲע םָתְצנְמּו
 ול-חלְׁשִּתַנ יִבֶא דיִוְּדיסָע ָתיִׂשָע רׁשֲאּכ רֵמאַל רֹצְדָלַמ םֶרּוחלֶא
 הָוהְי םשל תָיְבדהְנב יינַא הֵּנַהצ וב תֶבָשְל תיב ול"תונְבל םיֶזְרַא
 דיִמָּת תֶכֹרעמּו םיִּמסתֶרֿמַק ּויִנָפְל ריִטקַהְ ול שיִדְקַהְל הלא
 ניִהלֲא הָוהְי יִדְעומְלּו םיִשְדָתְלו .תותְּבַשל בֶרָעְלְו רקָּבל *תולעו
 לדגי לו הָנֹוב ינַא-רׁשַא תֶיְּבַהְו :לֵאָרְׂשִי-לֲ תאָז םָלּועְל
 םִיַמְׁשַה יִּכ תיב .ֶלתוְנְבל חכ-רֶצעַי יֵמּופ :םיִהלֲאָהלָכִמ וניִהלֲא
 -םֶא יִּכ תיב ול"הְנְבֲא רֶׁשֲא יִנֲא יֵמּו לבלי אל םיִמָשַה יִמְשּ
 ףֶסַּכַבּו בָהְּזב תושעל יםכֲח"ׁשיִא יל"חלש הָּתַעְו5 :וינפל ריִטָקַה

 םיָחּותפ תפל ערי 'תַלְּתּו ליִמְרכו ןגראָכּו לרבו שחנו
 :יִבָא דיִוָּד ןיִכַה רֶׁשֲא םַלָשּוְריִכּו הָדְוהיִּב מע רֶׁשֲא םיִמְכֲחַהִע
 יִּתְעַדְי יִנֲא יִּב ןֹונְבְּלַהמ םיִמּוגְלַאְו םיִׁשֹורְּב םיִזָרֲא יִצע יִלחַלָשּול
 :ףידבע-םע יֵדְבע הָּנַהְו ןֹוָנְבְל יצע תוְרכְ םיִעְדוי ךילבע רֶׁשֲא
 :אָלְפַהְו לוד הָנוב ינֲא-רַׁשַא תִיַּבַה יִּכ בֶרָל םיִצָע יל ןיֿבָהְלּו
 םיִרֹכ ּךיְִבעל יתּוּכַמּוםיִטֲח יִּתַתְנ םיִצַעָה יֵתְרָכְל םיִבְטְחל הָּנַהְופ
 ףְלָא םיִרָשָע םיִּתַּב ןייו ףַלַא םיִרָשְע םיִרכ םירעָשּו פלא םיִרָשע
 בַתְכְּב רצדדלמ םֶרּוח רֶמאיַניפ פ הלא םיִרָשִע םיּתַּ משי"
 :ךלמ םֵהיֵלֲע ָּךְנָתְנ ופע-תֶא הָוהְי תבֵהֲאְּב 2 לא חַלְׁשיו

 םִיַמְׁשַה-תֶא הָׂשְע רֶׁשֲא לֵאָרְִׂ יהל הָוהְי ור םֶרּוח במאי

 רש הָניִבּו לכ ווי םֶכָח ןב לה יודל ןתָנ רשא ץֶרְָהתֶאְ
 עדוי םֶכָחשיִא ייִּתְחְלָש הָתַעְו יי :ּותּוכְלַמְל תִיָבּו הָוהְיל תִיּבהָנְבְ
 עדוי ירצְדשיִא ויִבָאְו "ל תּונְּבְדִמ" הָשַאְְּבִיי :יִבָא םֶרּוחְל הָניִּב
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 1272 ב םימיה ירבד 3,12—2,14

 ןֵמְנְרֲאְּב יםיִצעָבּו םיִנְבֲאָּב לֹורֹּבִּב תַׁשֹהָנּב ףָסַּכבּוזבָהְּוּב תֹושעל
 תֶבְׁשֲחַמ"לְּכ בֵׁשֲחלְו תּוּתּפִלְּכ ַהֵּתַפְלּו ליֵמְרַּכַבּו ץוְּבַבּו תלת
 םיִטָחַה הָּתַעְו+ ְּךיִבֲא דיִוָד יָנֹדֲא יֵמְכַחו = .ְּיִמְכֲח םַע ולד תי רשא

 ּנְחַנַאפ :ויִדְבַעל חלָשו ינדַא רֶמָאדרָשַא ןייהו ןמָשה םיִלעָשהְ
 וָפָי םי"לע תודספר ל םאיִבְנּו ּכְרֶצלֶכְּכ ןונְבְלַהְְוִמ םיִצַע תב
 םיִׁשְנֲאָהלְּכ המלש רֶפְסִיִנ5 ם יםֶלָשּורִי םֶתא הָלַעִּת הָּתַאְו
 ויִבִא דיִוָּד םֶרָפְס רָשַא רֵפָּסַה יִרֲחֲא לֵאְרְׂשִ ץֶרָאְּב רָשַא םיִריֵּגַה
 שעיויל :תֹוִאַמ שָשְו םיִפְלֲ תׁשְלְׁש ףלֶא םיִשָמְחְו הָאְמ ּואָצָמיו
 פלא תׁשְלְׁש רֵהְּב בצח פלא םיִנָמשּו לּבַס ףַלֶא םיִעָבְש םָהָמ
 :םַעָהתֶא דיבעהל םיִחְצְנִמ תֹואַמ ׁשֵׂשְו

 = הִרְוָמַה ּוָהְּב םֶָשּויִּב הָוהִיְתיּבתֶא תוָנבְל המלש לָחָיַי 3
 ןגרא ןֶרָנְּב דיִוָּד 'םוקְמַּב ןיִכַה רֵׁשֲאי ּוהיִבֲא דיִנָרְל יהֲאְרנ רֶׁשֲא
 :ותּוכלמל עֶּברַא תנׁשְב יֵנַשֹב יִנׁשַה ׁשֶדָחּב תונ בל bse :יִסּובְוַה
 הָּדַמַּב תומא ראה םיִהְלֶאַה תיָּבתֶא תונָבל הֹמלְׁש דסוה הלו
 -לַע רָׁשֲא יםָלּואָהְו :םיִרְׂשֲ תֹוִמַא בַחֹרְו םיִׁשָׁש תֹוּמַא הנּוׁשאְרָה

 הָאַמ ּהָבְגַהְו םיִרָשָע תומא תִיֵּבַהבַחְר יגְפ"לַע יְּראָה יְִּפ
 הָּפִח לּולָנַה תיְּבַהותֶאְופ :רֹוהָט בֶהָז הָמיֵנְּפִמ ּוהפצְוו 'םיִרָשָעְ
 צי :תָרׁשְרְשְו יםיִרֹמְּת וילָע לע 'בוט בָהֶז והָפַחְינ םיִׁשרְּב יץע
 "תֶא ףחינז :םִיָוְרַּפ בֶהְז בֵהְזַהְו תָרֲאְפִתִל הָרָקָי ןְבֲא תִיּבַה"תֶא
 -לַע םיִבּורְּכ חִּתַפּו בָהָז ויָתותְלַדְו ויִתוריִקְו יםיֵּפְּפַה תֹוְרְקַהְי תּיַּבַה
 -בַחְר ןגְפילע ֹוכרֶא םיִׁשָדָקַה שֶדָק"תיִּביתֶא שֲעַוי  :תֹוריִקַה
 םיִרכַכְל בוט בֶהָז ּוהַּפחְיו םיִרְׂשֲע תומא וָּבְחרְו םיִרָשָע תומא תִּבַה
 תוילעָהְו בָהז םישמח םיִלָקְשְל תּוְרְמְסַמְל לֶקשִמּו :תואְמ שש
 הָשַעַמ םִיֹנְׁש םיִבּורְּכ םיִׁשָדָקַה שֶדְקתיִבְּב שעיויפ :בָהֶז הפח
 םיִרשע תֹומַא םָּכְרֲא םיִבּורְּכַה יֵפְנַכְויז :בָהָז םָתֹא ּופצינ םיעעצ
 תֹוִמַא תֶרָתַאַה ףַנְּכַהְו תִיִבַה ריקל תעגמ שָמִח תומַאל דַחֶאָה ףּ
 ׁשֵמֲח תֹומַא דָחֶאָה בּוְרַּכַה ףנְכּוי= :רחַאָה בּורְּכַה ףנכל ַעיִּגִמ שמח
 בּורְּכַה ףִנֶכְל הקבְּד ׁשַמָח תֹומַא תֶרָחַאָה ףנָּכַהְו תִיָּבַה ריִקְל עיגמ
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3,13—4,11 CHRONICA II 1273 

 םיִדָמְל םֵהָו םיָרׂשְע תֹוּמַא םיִׁשרְכ הָלֵאָה םיִבּרְּכַה יֵפנַּכי :ירֲחַאָה
 ןְמָנְרַאְו תֶלֵכְּת תֶכרֶּפַה-תֶא שַעיַו :תִיָּבַל םֶהיִנַּפּו םֶהיִלְגִרדלַע
 םידּומע תיַּבַה יִנָפְל שעףןו5 ספ | םיִבּורְּכ ויִלע לע ץּובּ ליָמְרַכְ
 תומא "ושאר"לערָשַא תֶפָצַה ךְרֶא 'שָמְחְ םישלש תומָא םיִנָש

 םיִדְמַעָה ׁשאָרלע ןּי ריבְּרב תורשרש שעווי* ס שָמָח
 יִנָּפִ-לַע םידּומעָהתֶא םֶקיַויז :תוְרָשְרַשּב ןִתִיַו הֶּאַמ םינומר שעיו
 םשו ןיִכָי יִגיִמְיַהְבש אָרְקִיַנ לואמָשהמ דָחֶאְו ןיִמָיִמ דָחֶא לָכיֵהָה
 | פ  ּוזעָּב יִלאָמָשַה

 ָּבְחְר הָמִא םיִרָשָעְו וּכְרֶא ּהָמַא םיִרָשָע תֶשחְנ חְּבְזִמ שעיוי 4
 ותָפְׂשִמ הָּמִאַּב רָשָע קָצּומ םֶיַהִתֶא שעיו* ס :ֹותָמֹוק תֹוָמַארֶׂשֲעְו
 הָמַאְּב םיִשלָש ֹוָקְו ותָמיִק הַמַאַּב שָמִחְו ביִבְסולוְנָע ותָפָשלֶא
 םיבבוס ייבְס ו ביִבְס ול תַחַּת יםיִרְקַּב תּוָמְדּוי :ביִבָס ֹותֹא בסי
 ירָקְּבַה םיִרּוט םִיַנַׁש ביִבָס םָיַהְדתֶא םיִפיקַמ הָּמֲאְּב רשע ותא
 הָנופַצו םיִנפ השלש רֶקְּב רָשָע םיִנָשלַע דַמּוע :וּתְקצמְּב םיִקּוצְ
 םִיַהְו הָחְרְזִמ םינפ הָשלֶשּו הָּבְ םיִנּפו השלָשּ הַמֹי םיִנֹפ הָׁשּולְׁשּו
 הָשעַמְּ ֹותָפְׂשּו חַּפַט ֹויְבֲעְופ :הָתיְּב םָהיֵרֲחַא-לְכְו הָלֲעַמלִמ םָהיֵלֲע
 ס לכי 'םיִּפְלַא תַשְלְש םיִּתַּב קיזחמ הָּגשוש תחַרָפ סּוּפתַפָש

 הָצחְרל לואמָשמ הָשמחְו ןימימ הָׁשמֲח תו רָשע ירי שו |
 פס :ּוּב םיִנֲהכַל הָצְחרִל םִיַהְו םֶב ּוחיִדְי הָלּועָה הׂשעמ"תֶא םָּהְב |

 ןיִמיִמ שמח לָכיִהְב ןתִיַ םַמּפְׁשִמַּכ רֶׁשֲ בֶהְּנַה תֹוָרנְמ"ִתֶא שעל |
 הָׁשִמֲח לָכיַהְב הנו הָרָׂשֲע תֹונֲחלְׁש שעיר ס :לואמְׂשִמ ׁשַמֲחְו
 רצח שעיופ פ  :הֶאְמ בֶהָז יִקָרְזַמ שעיו לואָמשַמ הֵׁשַמֲחַו ןיָמְיִמ |
 :תֶׁשֲחְג הָּפִצ םֶהיִתֹותֹלַרְו הָרזעל תֹוְְלְדּו הָלודְגַה הָרעֲהְו יִנֲהְּכַה |

 פי :יהְּבְננ לּוָמַמ הָמְדְק תיִנָמיַה יףָתַכִמ ןַתְנ םיַה-תֶאְויס
 לםריח לָכִיַנ תוקְרָזִמַהדתֶאְו םיִעְּיַהדתֶאְו תוריִסַהדתֶא 'םךוח שעיווי |

 :םיִהלֲאָה תְִבְּב הָמְָש ָלְמל הָשָע רֶשֶא הָכאָלּמַה"תֶא תושעל
 12 * וו 3155 דָחֶאָה | 15 * >6%%55 ; 3 18 | ל-ל 69 501 םָשארְו; 1 םשאר

C4, |סזס ושאר | 16 קזז דיִבָרָּב (?, ג! רָּבְכְמ | זְל סיִנָמוַה, א יִניִמיַה |  
et postea D'ypַ | ° >6 IR | © frt crrp;ז 09" 'ִגַה | 3 *16 זז 4 םיִעָקּפ  

 cf ad JR || 5 ™° IR 7,26 תב םיפלַא; lfrtc 6 הל (ּנָל-) פזס ליכי | 6 6
 יו? (6 (al accent | 8 $ 120 | זס * ins c 7MSS 6 rR 7,39 תיִּבַה | ל זת בָגֶנ |
 זז * = יִבָא םרוח 16; 212 | ל % םריָח,ה 0 םֶרּוח 6( * | * תסממ 5 0

 IR 7,40 + לכ.
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 1274 ב םימיה ירבד 2-6

 = תוָכָבָשַהְו םיָּתְש םיִדּומַעָה שאָרְלַעיתוְרתְּכַהְו תלּגַהְו םִיִנָש םיִדּומַעַיי
 = םיִדּומַעָה שאר"לע רֶׁשֲא תֹורְתּכַה תו יִּתְׁש-תֶא תופָכְל םִיַּתְׁש
 םיִנֹומְר םיָרּוט םִיָש תוכבָשַה יִתָשל תואַמ עָּבְרַא םיִנומְרהתֶאְוי
 = ינֿפ-לע רֶׁשֲא תֹורְתְּכַה תל יִּתְׁש-תֶא תוֿפכל תֶתֲאָה הָבְבָשל

41 

 ] :תונְכְמַהְַע הָׂשֲע תוָריִּכַהתֶאְ הֶׂשֲע תֹוְנֹכַּמַה-תֶאְועּ :םיִדּומַעָה

 = תיִפַהתֶאְוי< :ויִתְחַת רֶׁשְע"םיִנְׁש רֶקְַה"תֶאְו דַחא םיהיתֶאי
 = ֶלַמל יבא םֶרּוח הָׂשֲע יםָהיְֵּכ"לְּ"תֶאְו 'תֹונָלְזְמַה-תֶאְו םיִַָה"תֶאְו
 < ךלמה םקצי ןדריה רָּכְכּבי :'קּוְרִמ תַׁשְחְנ הָוהְי תיבְל הָמלָׁש
 םיִלָּבַהְַלְּכ הָמלָש שעירופ + :'הָתָדְרָצ ןיִבּו תוָּכָס ןיִּב המְדאָה "יִבעְּב
 | המלש שעירופ ס :תְׁשחנַה לקשמ רקחנ אל יִּכ דאָמ ברל הָלֲאָה
 | תֹווֲתלׁשִה-תֶאְו בָהְּזַה חֵּבְזִמ "תֶאְו םיִהְלָאָה תיּב רֶׁשֲא םילָכַה-לְכ תֶא
 | יטפְׁשמַּכ םרעבל םֶהיִתרְנְ תודנָמַהתֶאְויי :םיִנָּפַה םֶחָל 'םהילעו
 אה בֵהְז םִיַחְקלַמַהְו תֹיָרּנַהְו חַרָּפַהְו*: :רּונָס בֵהָז ריִבְּדַה נפל

 בָהָז תֹוִתְחַּמַהְו תיִקכַהְו תֹוָקרְמְַ תֹוָרַמזְמַהוי> :יבֲהְז תֹולְכְמ

 תלו םיִׁשְכַה ׁשֶדלל תומה 'רוָתותלַד תיבה חת רּנָס
 יהְׂשְעירְׁשִא הָכאְלְמַהלְּכםלֶׁשִּתנופ  ס  :בָהְז ביל תִיְּבַה
 ףְקּבַה"יתֶאְו ויִבָא דיו ישדְקדתֶא המלָש אביו הָוהְי תיַבְל הָמלָׁש
 פ  :םיִהלֲאָה תִֵּב תורָצְעְּב ןַתְנ םיִלָּכַהילָּכ-תֶאְו בֶהּנַ"תֶאְו

 תֹוּטַּמַה יָשאְרילָּב-תֶאְו לֵאָרְׂשִ ינקְויזתַא המלש ליקי וא
 דתיִרָּב ןוְרַא-תֶא .תולעהל סְלָשּורילֶא לֶאְרְשִי יִנָבְל תֹוָבֲאָה יֵאיִׂשָ
 לֵאָרְׁשִי שיא ךלמה"לֶא להק :לןויצ איה דיִוָּד ריִעָמ הוה

 םָילַה אשי לארי יָד לָכ ואבו :יעבשה שְֶתַה אה חב
 שֶדְקַה ןָלְּילְּכ"תֶאְו דעומ לֶהֲא"תֶאְו ןורָאָהתֶא ּוֲֵעַו :ןוָרָאָהתֶא
 תַרֲע"לְכְו הֹמלׁש ּךְלָמַהְופ :יםִיְלַה םיִנֵהְּכַה םֶתֹא יֲֵעַה לֶהָאְּב רׁשֲא

'3T ni6 13 | וגל érdvw; dl? (vel 1 JW?) cf IR J r4lc16 זז 7,41 ** 
 IR ₪ רשע 6 הֶרָשַע + 6 | 15 12 744 'אָה | 16 *1 תוקָרְזִמַה 4 זז 6
 = 745 | *16 9 (6 ז) םיִלָּכַה | " 1 יִבָא ₪ 212 | % IR טרממ | 7 * ג
 ₪ יבעב ג 746% הָבָעַמְּב | ל 3 תר | rg°lc rR 748 תא | = גת ןָח--

1R7,50+כמ( | 22°  a: >< rR (2MSS |[ Rלע ָׁשֲא | 20 = >נ = 
 < תופְסַהְו | < 1 ג 'ִדְל תיָּבַה תותפו || < 1 יתלדֶלּו 6 34 זת (65* 'דל | |

Cp 5,1°1IMSS IR}, פז + למה | ל 69580 1 -תֶא prb sic 1 (trsp ° ad 
  (3% = a( | 3 IRלכ | * 8ןורְבֲח  | ¢ <18MSS 684s 1R | 2 * 2155 678בהמ

 = 82+ םיִנָתַאָה חַריְּב, | קמ 41 | 4 R: 83 םיִנֲהֹּכַה | 5 * R: 84 ולֲעיַו | "וס
24MSS Vrs IR הו' 
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 "אל רֶׁשֲא רֶקּו ןאָצ םיִחְּבזִמ ןורָאָה ינְפִל ריֵלֲע םיִכְעּוִנַה לֵאָרְשִי
 -לֶא הָוהי-תיִרְּב ןֹורַא-תֶא םיִנֲהְּכַה ּואיָב7ָּ :בְרַמ ּונְמִי אָלְו ָּרפַסִי
 :םיִבּורְּכַה יֵפָנַּכ תַחַּת-לֶא םיִׁשְרָּקַה ׁשֶרָק"לָא תִיָּבַה ריִבְּדדלֶא ֹוָמֹוקְמ
 םיִבּורְכַה ָּּסַכְיַנ ןִרָאָה וקלע םִיַפָנַּכ םיִשְרּ םיִבּורְכַה ּויַהְיַול
 םיִּדַבַה יִשַאְר ּואְריַו םיִּדַּבַה ּוכיִרֲאיופ :הָלעַמְלִמ ריבי ןורָאה-לע

 םויה דע שיהיו הָציִחַה ָּאְָי אָלְו ריברה יגל ןורָאָהְִמ
 רֶׁשֲא יבְרֹחְּב הֶׁשֹמ ןֵתְנירֶׁשַא תֹותָלַה יְִׁש קר, ןֹורֲאָּב ןיאיי :הָזַה
 תאֵצְּב יניניז ס  :םִיָרְצַמִמ םֶתאַצַּב לֵאָרְׂשִי יַנְּבםע הוהְי תַכָּ
 רומָשל ןיא ּושְּדְקְתַה םיִאְצְמְנַה םיִגַהְּכַהלָּב יפ שֶרְקַהְְוִמ םיִנַָּכַה
 םֶיִנָבְלְ ןותדיל ןֶמיִהְל ףסֶאל םֶלָכְל םיִרְרְשִמַה ce :תֹוקְלֲחַמְל
 יחָרְזִמ םיִדָמְע תורנְכו םיִלָבְנְבּ םיַתְלְצְמְּב ץוב .םיִשָבְלַ םָהיֵחַאַלְו
 יִהְיוּ :תֹוְרְצֹצֲחַּב 'םיִרָרְצִחַמ םיְִשְעְו הֶאַמְל םיִנַהְכ םֶהָמַעְ במ
 תודהלו ללַהל דַמָאלוק עיֶמְׁשַהְל םיִרְרָשִמל יםיבצצַחְמל דָחֶאְכ
 ללַהְבּו ריִשַה ילְכְבּו םיתְלְצְמְּ תּורְצְצַחַּב לוק םיִרָהְכּו הןהיל
 -אָלְווצ :הוהְי יתיִּב ןנע" אָלְמ תְִבַהְו וּדַסַח םלועל יִּכ בוט יִּ הוהיל

 -תא הָוהְייוְבְכ אָלְמ"יִכ ןְֵעַה יג תֶרָשל רומל םיִנְֲַּה לכ
 הָמלְׁש רַמֲא וַאז 6 פ :םיִהלֲאָה תִיֵּב

 :לֵפְרַעַּב ןוּכְשִל רַמֶא הָוהְי
 :םימלוע ִּתְבְׁשִל "ןוכמּ דל לבזתיב יִתיִנָּב "יִנַאְו

 לֵאָרְׂשִי להק" ל לֶאְרְשי לָהְקלָּ תֶא רב ויֵנָּפדתֶא 4 בסי

 ץראמ יָמַעְתֶא יִתאְצוה רֶשַא םויַהְוִמ :רמאל אמ ויד יבָא
 תוָיָהְל תִיַב תגְבְ לָאָרְׂשִי יֵטְבְׁש לֹּכִמ ריֵעְב יּתְרֲחְב"אְל םִיַרָצִמ
 ּרחְבָאְוי :לֵאָרְׂשִ יִמֲע-לֲ דיִנָנ תויהְל שיִאְב יִתְרַחְבְאָלְו םש יֵמְׁש
 :לֶאְרְשי ימע-לע יתויהל דיוְְּב רַחְבֲאְו 'םָש יִמש תויהל םֶלָשּוריִּב
 :לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הָוהְי םֶשָל תב תובל יִבָא דיִוָּ בָבְלִע יִהְיָול

re ees 

 יב תג בָבליע הָיָה רשא ןעי יָא רנְדלֶא הָוהְי רָמאּנ
 | זז 85 +ותֶא | 8 זת 87 וכסיו | ף * 1 ₪ 6 5195 6 ג 8,8 שדְקַה 6

b lc pl MSS 686 1 ּויָהִיְו | זס * 6 EOnke (F+év abr) | ° ins c IR 8,96 
 |  K cfad I, 15,24,מַחְצרי | > 0 D(?מנָנT) arévavriא  || 12 * 6%תיִרְּבַה תוחל

  | Cp6,2°1R 813ןנע כָּבTiד\ Kcfadl, 15,24 || 1c 6°כ םיִרָצַחִמַל = 13
  | 5/6 >< IR 8,16 SA | 6 °° >6F;, totusובו  | 4 IRBsהנָּב | ל זא 'מ

 דיג + 36 34155 * 6 | 81185> 6 +
82* 



 1276 ב םימיה ירבד 23—6,9

 כ תִיָּבַה הָנְבִת אל הָתַא קרי ְָבָבְל"ע הָיָה יִכ ָתֹוביִטָה יִמְׁשִל
 -תֶא הוהְי םָקַיויפ :יִמְׁשְל תִיַּבַה הָנְבִיהאּוִה ךיִצְלְחִמ אָצויַה ְךְנֶב
 לֵאָרְׂשִ .אָפּכְלַעו בשאו יִבָא דיִוָּ תַחת םּוקאְו רִֶּּד רֶׁשֲא רָב

 :ילֶאְרְשִי נ"ע תַרָכ רש הוה תיִרְּ םֵׁשירְׁשַא ואהדה םש
 לֶאְרְשי להק"לְּכ דג הֶוהְי חב פל ידמָעְיִר>

 יהָרֶזעַה ךותְּב והַנְתִיַו תָשחְנ רויּכ המלש הָעָעְיִּכ"י :'ּויִפַּכ שרפו
 רמו ֹותָמֹוק שולש תמָאְו וּבָחְר תומא ׁשַמָחו וּפְרֶא תומא שמח
 eg ויָפּכ שרפו לאש להק" דג יפריע דריו ויל

 ּתְרַמְׁש רֶׁשֲאי לָּב דינסל םיכלהה ףירבעל דָסַמַהְ תיִרְּבַה
 תאלמ ד ְךיִפְּב רבת ול תביא תֶא יִבָא דיִנְּ 4

 אָפְּכְלַע בשוי נפל שיא - תָרכיאְל רמאל ל תְרַבִ ד רֶשֲא א
 תְכַלָ רֶׁשֲאכ יִתָרותְּב כל םַּכְרּד"תֶא ְּךיַנְב ּורְמָשויסא קר לֶאְרְשי

 הגה ראה Ww יםֶדָאַהְ"תֶא םיִהְלֶא בש םנְמֲאָה רָב :ריורל
CN 

 :יִתיִנְּב רֶׁשֲא הָּזַה תיּבַהְדיִּכ ףא ולּכלכי אל םִיִמָשַה יִמשּו 7
 הָגְרַהְדלֶא עמל יהל הֹוהְי ותָּנִחִּתְִלֶאְו ָךּדָבע תלָפַתלֶא ָתיִנֲפּופ
 = תֹוחּותפ ְךיִניִע תויָהל“>פ : רינפל לֶלַּפְתִמ ָּךֶרְבע רֶׁשֲא הִּפְתַה"לָאְו
 'ִהְמש םּושל ָּתְרַמָא רֶׁשֲא םֹקְמַה- לא הָליֹלְו םַמּוי הָּזַה תִיַּבַהלֲא
 :הּנַה םֹוקַּמַה- ילָא ףְרבע ללּפְתִי רֶׁשֲא הלֶפְּתַה- לֶא עומָשל םש
 -לֶא ּולְלַפְתְי רַשַא -לֶאְרְשָי ּךּמִעו ךדבע יינּונחתדלֶא ָּתַעַמְשְויי
 ּתָעַמָשו יםיִמָשַהְְמ ךּתְבַש קמ עֿטׁשּת הָּתַאְו הָּיַה םֹוָקַּמַה
 ותלאהְל הָלֲא וְבְאַָשְנְו ּוהָעְרְל שיא אָטָחְיְיא :ָּתְחַלְסְו
 םיִמָשַהיִמ עמְׁשתו הָּתַאי :הָּנַה תִיְּבַּב ּךַחּבזִמ ינפל יהָלֶא אָבּ
 ושארְּב כרב תַתְל יעָשְר בְׁשֲהל ְךיְִבע-תֶא ּתְטפְׁשְ תיִׂשעְו

9 Seb pl MSS rR 8,19 Dכִיײ | זז ° 1R 8,21 ָאָל' Dipָמ | °° IR aliter | 
12 * 1MS $ IR 3,22 4 המלׁש |? ms 8 8 + םיִמָׁשַה 613 |13 =< | 
5 6 /00\%6 rod 16000 | 161% 5 יִנָפְל 65 יִמָשְּב | 17 4MSS 63S IR 8,26+ 

NJ) | 18°°>IR827 | Ig IR828 6 +- םויַה | 20 *7* 18 829 ימש הָיְהִי | 

2 * :R 8,30 תַנֲחַּת | ** 1 'שה"לָא , . .םוקמדלֶא | 22 * 18 831 רָשַאְדתֶא | 
 עשה עיִׁשְרַהל.  1 c :Rל-ל = | 23 * < 15 2 rל 1% אשנו | * 1 הלאָּב
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 לֵאָרְׂשִי ָּךמע ףנָנַסַאְוצ ם :ְֹתָקְדצְּכ ול תָתָל קיִּצ קיִּדצַהְלּו
 ְְנַחְתַהְו ֶלְְַּתַהְוְךָמָׁש"תֶא ּוָֹוהְו 'ּובָׁשְוְךֶלואָמֲחְי יּכ םיֹוא יִנְפַל
 תאטֲחְל ֲחַלסְו םִיִמָשַהִמ עָמְשִּת הָּתַאְו5 :הָּזַה תִיָּבַּב 'ִּיִנָפְל
 :םֶהיִתְבַאל" םֶהָל" הָּתַתְנ"רָשַא הָמְדאְהד לא םֶתּוביִשַהְו לֵאָרְׂשִ מע

 ְֹּלַפְתָהְו ךלּואטַחְ יִּכ רַטִמ הָיַהידאלו םִיַמְׁשַה רצה ס
 :'םנעת יּכ id יםְתאָּטַחַמ ְּךַמַׁש-תֶא ּודֹוהְו הָזַה םוקָּמַהלֶא

 לאָרְׂשִ מו לףיִדבַע תאָטַחְל ּתְחַלְסְו םִיִמָשַה עַמָשִּתו הָּתַאְו
 ךצרַאילע רֶטָמ הָּתַתְנְו ּהָבְּוכל רֶׁשֲא הָבּוּטַה ךרְַּה-לֶא םֶרֹות יֵּכ
 -יִּכ רֶבָה ץֶרֶאְב הָיָהְיְיִּכ בער סט :הלחנל מעל הָּתְתְנרֶשַא

 "ָץְראְּב ייִבְיא ול-רצי יִּכ הָיָה יִּכ ליִסֶחְו הֵּבְרַא ןֹוקְרְ ןופרש הָיָה
 היה רשא הנְחִתילְ הלַפְּ לב :הלחמה לָכְו עַנָגלָּ ויִרָעש
 :ובאכמו ּועְגְג שיא ועְדי רֶׁשֲא לַאָרְׂשִ ףמַע לָכְלּו םֶרָאְהְ" לכל
 ךִּתְבִש ןּוכמ םימָשַהְְוִמ עָמְשִּת הָּתַאופ :הָּנַה תִיַּבַה- לא ויֵפַּכ שרפו

 הַּתַאְיַּכ ֹובְבְלתֶא עַדָּת רֶׁשֲא יֿפְרְלְכְּכ שיִאְל הָּתַתַנְו תחל
 יִּיִכְרְדְּב תָבְלל ךּואְרִיְ ןעֶמלּ :םֶדָאַה יִנְּבי בָבְלתֶא ּתְעַדְ ףדבל
 :וניתבאל הָּתַתְנ רֶׁשֲא הָמְדַאָה ינּפדלע םִיַח םֵהירַׁשֲא "ימה

 ץֶרֶאָמו אָבּו אוה לֶאְרְשי ךמעמ"אל רֶׁשֲא ירְכּנַה-לַא םַנְוצ ם
 ּואָבּו הֶיּוטְנַה ְךעורְּו הָהָזֲחִה הדיו לּודָנַה ְּמְש" ןעמל הָקֹוחְר

 בש כמ ְמְׁשַהןמי עַמְׁשּת התאו :הַָה תְֶּבַה"לֲא יִלְלַפְתַהְ
 ץֶרָאָה יֵּמֲע-לָכ ּועְדָי ןעמְל יִרְכָּנַה ְּךיֶלֵא אָרְקְי-רָשַא לָכַּכ ָתיִׂשֲעְו
 -לע ארקנ ָּךְמשדיִּכ תעַדלְו לֵאָרְׂשִ ָּךִמַעַּכ תא הָאְרְילּ ּךִמְש-תֶא
 ויביא-לע ּהָמָחְלַמְל ָךַמע אָצְיִּכ< סם :יִתיִנְּב רשא הזה תיבה
 ְּתְרֲחְּב רֶׁשֲא תאּזַה ריִעָה רד לא לפה םחָלְׁשִּת רֶׁשֹא ֶרָבּב
 םֶתָלַפְּת-תֶא םִיַמְׁשַהןמ ָתְעַמְׁשְו :דמשל יִתינְּבירְׁשַא תִיָּבַהְו ּהָּב

 רֶׁשֲא םֶרֶא ןיִא יִּ ֶלואָטְֲי יכ< :םֶמָּפָשִמ תיִשָעְו םָתָנִחֶתְתֶאְו
 -לֶא םֶהיֵבּוׁש םיָבָׁשְו בוא ינָפִל סָּתַתְנּו םֶב יִּתְפִנֶאְו אָטָחְיאל

 24 * זת 833 רָשָא | ל זת + ףיִלָא | * ות ְּךֶלַא | 25 * 7 > 1 834 |
 26 * 1c mlt 155 506 689 12 8,35 'ִמו | ל 1 6 69 םֶנְעִת | 27 * ום5 6 64 מ [
 ל 1 > 6 זז 8,3659- ףדבע | 28 *1 6 6 1 837 וביא | ל 1 6 6 (אטד6צסצדו קז
 אסז6 ןגוסש) 185 דַחַאְּב | 2פ * 16 6 לכו | * 16 זז 8,38 'ת | < גת ּובָבָל עַנָנ|

 מש +  | 31> R840 cf 6 | 32 1R8 41/42קו 2155 5 8394 לכ 30
 -תֶא ןּועְמְׁשי יִּכ | 33 "7 זת 843 'ִמ שה | R844 הוהיזלֶא | 35 > 8
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 -ּוּבָשִנ רֶׁשֲא ץֶרֲאַּב םֶכְבְלְדלֶא ּוביִשַהְוד :הָבורק וא הקיחר 'ץֶרא
 עוניִוָעָה ּונאָטָח רמאל םִיְבָש ץֶרָאְּב ךיִלַא ּונָנַחְתַהְו ו ּובָשְו םש
 -רֶשַא" יםיִבָש ץֶרֲאְּב םֶׁשְפַנ-לְכְבּו םָּבְללֶבְּב לא ּובָשְו* :ּונְעְׁשְרו

 רֶׁשֲא ריֶהְו םָתֹבֲאל הָּתְְנ"רֶׁשא צר רותה 'םָמא בש
 ןוכְמִמ םִיַמְׁשַהןִמי ָתְעַמַׁשְפ :ךֶמְשל יִתיִנְּבררָשַא "תבל תִרחְב
 ךמעל ּתְחלְסְו םֶטְּפָשמ ָתיִׂשֲעְו םֶהיֵתְּגִחְּת-תֶאְו םֶתְלְפְּת"תֶא ֶּתְבָש
 תובשק ְּךיָנְזָאְו תֹוחְתָּפ * יי אְנּויַהְי יאלֶא הָתַעְיפ :ףל ּואַטְח רשא

 ָּחּונל םיִהְלֶא הָוהְי הַמּוק הָּתַעְויי :הָּזַה םוקְּמַה תַלָפְת
 ךיִדיִסַחְו הָעּושְת ושב םיִהְלֶא הָוהְי ְּךיֵנֲהְּכ ְּךּנע ןוראו הָּתִא
 יִדְסַחְל הֶרְכָז יִּדִחיִשְמ יִנָּפ בָשֶּתִ לא םיְלֲא הָוהְי> :בוטב וחמש
 הֶדְרַי ׁשֵאֵהְו לֵלּפְתַהְל הֹמלְׁש תולככוז 7 ס  ְְָּבַע דיִנָ
 :תִיּבַה7תֶא אָלְמ הָוהְי דֹובָכּו םיִחְבזַהְו הָלֹעָה לכאּתו םִיַמְׁשַהַמ
 -תֶא הָוהְידובְ אָלְמיּכ הוה תיּבלֶא אובל םיִנַהְּכַה ּולְכְי אלו
 -לע הָוהְי דֹובְּו שָאָה תֶרָרְּב םיִאר לֵאָרְׂשִי נבל :הָוהְי תיִּב

 הָוהיל תוהו ֹּוֵתְׁשיו הפְְרָה-לע הצְרא םיפא וערכי תיבה
 יִנָּפְל חַבָז םיִחְבְֹז םַעָה"לָכְו ךְלַמַהְו+ :וּדְסַח םֶלּועל יִּכ בוט יִּכ
 םִיַנְׁשּו םיִרָשע רקָּבַה חַבָזתֶא ּהמלֶש ְּלִּמַה חבויופ ס :הָוהְי
 מַה םיִהלֲאָה תיֵּב-תֶא ּוכְנְחִיו יףָלֶא םיִרְׂשֲעְו הֶאַמ ןאֿצְי ףלא
 ריִש-יִלָכַּב םיולהְו םיִלָמַע םֶתְורָמָשִמ לע םייהְּכַהו :םַעָהדלָכְו

 לב סח םלּועלְיִכ הָןהיל תודהל לפה ידיו הָשָע רשאי הוה
 :םיִדָמְע לֶאָרְׂשִיהלָבְו םְֶּנ 'םיִרצְצְחַמ םיִנֲהְּכַהְו םֶדָיּב דיִוד

 -יִּכ הוהָייתיב ינפל ֵׁשֲאי רצָחַה ךוּתתֶא המלש שדקיול
 -רֶׁשֲא תָׁשֹהְּנַה חַבְזִמיִּ .םיִמְלׁשַה יִבְלָח תֶאְו תועה םָׁש הֶׂשֲע
 :םיִבְלֲחַהתֶאְו הָחנִּמַה"תֶאְ הָלעֶה-תֶא ליִכָהְל לוי אל המלש הש
 ומָע לֵאָרְׂשִילְכְ םיִמָי תַעְבָש איהַה תָעַּב גָחַהתֶא המלש שעל
 יניִמָשַה םויּב שעיר :םיִרַצַמ לחנ"דע תַמח אובלמ דֶאְמ לוד להק
 :םיִמָי תַעְבָש גָחָהְצ םיִמָי תַעָבש ּושָע ַחַּבְזִמַה תָּבָנַחְייִּכ תֶרָצַע
 םֶהיִלֲהֲאְל םַעָהתֶא חלֶש יִעיִבָשַה שחל הָׁשלְׁשּו םיִרְׂשְע םויְבּווס

 | םֶהיֵביֹא)  ):R 8,48ל 65% 18 846 + ביואָה | 38 516 6 םֶהיֵבֹׂש 6
b-b <658 || >1 8546 זז 8,48 'בַהְו | 39 761 808 33 | 42 7 65 501 ףיִנָפ l Cp}. 
5 7% <41155 65 || 6 2° GPA sol rod Aaveid | 6ל 6 ב 1.1624 | 7 6 Tic 
ev oikw | 9 7" 65% 501 נח (conjg c Db). 
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 הֹמלְׁשִלְו דִיִנָרְל הָוהְי הָשָע רשא הָּבּוטַה-לע בל יֵבֹוטְו םיִחַמְׂש
 :ֹומע לָאָרְׂשִיְלּו

 אָּבַהלְּכ תֶאְו ָךְלֶמַה תיִּבדתֶאְו הָוהְי תיִּבדתֶא הָמלֶש לוו
 הֹוהְי אָריו= וַחיִלְצַה ותיִבְבּו הָוהְיתיִבְּב תוׂשעל המלש .בל"לע
 םוקָמּב יִּתְרַחְבּו תלת יִּתְעַמש ול רמי הָליֵלּב הָמלָשלֶא
 הוטארהו ' רָטְמ הָיִהְידאלְו םִיִמָשַה רַצְעֶא ןָהיי :חַבַז .תיבל יל הּגַה

 םיערה םָהיִכְרּדמ בש נפ 'ושקביו רלְלַפְתְו םהיֵלֲ משק
 הָּתַעי :םַצְראתֶא אָּפְרַאְו םתאַטֲחְל ֶלְסָאְ םִיַמְׁשַהְִמ עַמְׁשֲא יִנֲאַו
 הָּתַעְויֿפ :הֶּנַה םֹיָקּמַה תַלּפָתְל תֹובְׁשִק יֵנְזָאָו תֹוחָתְפ ּויָהָי יניִע
 ּויָהְו םלועדדע םש ימש-תויהל הֶזַה תִיַּבַה"תֶא יָּתָשלְקְִ יִּתְרַחְּב
 ללה רַשָאּכ נפל ףלת"סא יהָּתַאְו ל :םיִמּיַהלָּ םש יֵּבִלְו יניֵע

 :רוָמְשִּת יֵמָּתְׁשִמּו יִקַחְו ְךיִתיִוצ רֶׁשֲא לכ יתוׂשעלְו ְךיִבֲא דִי
 רמאל ְךיִבָא .רינְל יּתרְּכ רָשַאּכ ףתּוכלמ אָּפִּכ תֶא יתומה
 םָּתְבועו םֶּתַא ןּובּוׁשְּת-םָאְוופ :לֶאָרְׂשְִּב לׁשּומ שיא ל תַרָּכִיזאְל
 םיִהֹלֲא םַּתְדַבַעְו םֶּתְכַלַהְו םֶכיִנפְל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יִתוָצִמּ יִתוקֶח
 יִּתַתְנדרָשַא יַתְמְדא לעמ םיִתְׁשַתְנּוצס :םהל םֵתיִוֲחַּתְׁשִהְו םיִרֲחַא
 ינָּפ לעֶמ ףילשא ימשל יִּתָשְּקַה - רָשַא הָּנַה תִיָּבַה ד תֶאְו םָהְ
 הִיָהרְׁשֲא הֶזַה תִָּבַהְו יי :םיִמַעָהיֶלָכַּב הָניִנְׁשְְו לַשמְל ּנְנִּתֶאְ
 ץרַאל הָכָּכ הָוהְי הֵׂשְע הָּמַּב רַמָאְ םשי ויִלָע רבע "לב ןוילע
 םָּתיֵתֹבַא יל הָוהְידתֶא ּובְזַערַׁשֲא לע ּורָמָאְו> :הֶּזה תֶיּבלְו תאזַה
 םֵהָל ווחתשיו םיִרֲחַא םיהְלאּב וקיזחיו םִיִרְצִמ ץֶרֲאַמ םָאיִצּוָה רֶׁשֲא
 פ  :תאּוַה הַעְַהלָּ תֶא םֶהיֵלֲע איִבַה בלע םּוָדְבַעַיַ

\T TIT 

 הָוהְי תיֵּבתֶא הָמלָׁש הָנְּב רֶׁשֲא הָנָׁש םיִרָשָעי ץמ יהו
 םתֹוא הֹמלְׁ הָנָּ המשל םֶרּוח ןַתָנ רָשַא םיִרָעֶהְו> :וְתיִּבתֶאְו
 קזחיו יהבוצ תַמח הֹמלׁש ל :לֶאְרְשְי יִנָּבְתֶא םָש בֵׁשֹויו
 הָנְּב רָשַא תוונְכְסַמַה יִרָעְִלָּכ תֶאְו רֶבְדִמּב רֶמְדּתתֶא ןֶבִיו :ָהיִלֲ
 ירַע ןוּתְחַּתַה ןורֹוח תיֵּב"תֶאְו ןויִלָעַה ןורוח תִיַּב-תֶא ןֶבוי :תֶמֲחַּב

IO nonn MSS $+ || 14 S ef resipiscent (ןורכדתנ) | :7* 35S [התעו 
Plc IR 94 ‘Do (6 x. rowions) || 18 1 fit c 1R 5 ִּיִּתְרַב | 20 1 c 6 -םָכיֵּת 
et postea c GF םֶכְל | 21 1? 6 1 9,8 לכ | 6 8, 2 6 36 2,2 | 3% 6F Bar 
dwBa || 4 dl c BE. 



 1280 ב םימיה ירבד 9,1—86

 | תונְְסִּמַה יֵרע"לְּכ תֵאְו תֹלעּב"תֶאְוֿ :ַחיִרְכּו םִיָתָלְד תֹומֹוח רֹוצָמ
 ילכו תֶאְו םיִשְרַפה יִרָע תֶאְו בֶכְרָה יִרֶעדלָּכ תֶאְו המלשל ּוָהרָשא
 ץֶרֶא לֶכְבּו ןֹנְבְלבּו םלְשּוריִּב תֹוָנְבִל קשֶח רֶׁשֲא המלש קֶשַח
 ֵחַהְו יִּזְרִּפַהְו יֵרֹמֲאָהְו יִּתֲחַהְְוִמ רָתּוּנַה םֶעָה"לָּב :וּתְלְׁשִמַמ
 םֶהיֵרֲחֶא ּוֵרְתֹונ רֶׁשֲא םֶהיֵנּב"ןִמ :הַּמֵה לַארְׂשִיִמ אל רֶׁשֲא יֵסּובְוַהְו
 םּויַה דע סמל המלש םלעיו לֶאְרשו יִנְּב יםולכדאל רֶׁשֲא ץֶרָאַּב
 ותְכאלמל םיִדְבעל הָמלְׁש ןַתָנאל ירָשַא לַאָרׂשִי יִנָּבדְִמּופ :הָזַה
 פ ריש בכר יִָשְ 'וישילש יִרֶשְ' הָמָחְלַמ ישָנַא מַה
 םיִדרה 'םִיָתאָמּו םישָמַח הֹמלָׁש ְּךְלַמל"רַׁשַא יםיִביִעָּנַה יֵרָׂש הָלֲאְווס
 דיִוָּד ריִעָמ המלש הָלָעַה  הַעְרּפ ד תָּב-תֶאְויי :םַעּב

 למ דה תִבְּב יל הָׁשֲא בֵׁשֲת"אְל רַמָא יִּכ ּהָל"הָנּב רש תבל
 ס והָהְי ןוַרַא ם םָהיֵלֲא הָאְּב"רְׁשַא הָּמַה ׁשֶדָקיֵּכ לֵאָרְׂשִ

 תות הָשמ תֶוְצְמּ "תולפהל םויִּב םו- רַבְרְבּו 3 :םלואָה

 גָחָבּו תִּצַּמַה גְחְּב הָנְׁשִּב םיִמְעְפ שוֶלָש תורעוָמלו םיִשְדָחְלו
 .  תּוקְלְחַמתֶא ויִבְמְדיְוד טָּפְשִמְכ דמַעָיַו + :תוּכּסַה גחְבּו תעָבָשַה
 < דָגֶב תַרָשְלּו ללַהְל םֶתורָמְשמד לע םֶיוְלהְו םֶתְדְבְעְלַע םיִנֲהְכַה
 < יִּכ רַעָשְו רעל םָתקְלְחמְב םיִרעְׁשַהְו ֹומֹויְּב םוי-רבדל םיִנָהְּכַה
 םיִנֲהְכַה-ל מַה תַנָצִמ ּורָס אל :םיִהלֲאָה-שיִא דיִוָּד תַנָצִמ ןכ
 יםויַה-דעי המלש תֶכאָלְמ"לְּכ ןכתו% :תורָצְאלְ רֶבּד-לְכְל םִיְלהְו
 דֶאז | פ - :הָוהְי תיִּב 'םֶלָש ותְלּבי-דעְו הָוהְיהתִיִּב דסּומ
 :םדֶא ץֶרָאְּב םָיה תַפְש לע תוליאהלָאְ רבע הל כה
 -םע ואביו םָי יעְוְי םידבעו יתנו ויְבע-דִיְּב יםרּוח ול"חַלְׁשיופ

 בֵהז רָּכּכ םיִשִמֲחַו תֹוֲַמ"עַּברא םָׁשִמ ּוחְינ הָריֿפא למל יב
 פ :הֹמלׁש ְּךֶנַּמַה-לֶא ּואיָביו

 -תֶא תֹוּסנְל אֹובְּתַו המלש עַמָשתֶא הָעָמַש אָבש-תַּבְלַמוי 9
 םיִמָשְּב םיִאָשְנ םיִלָמְנז דאָמ דָבְּ ליחְּב םׁשּריִּב תודיִחב המלש
 רָשַאלּ תא 1מַע רָּבַדִּתַו המלָש-לֶא אובָתו הָרְקִי ןַבאְו ברְל בֵהָזְ

 8 5 61 6 5 6 1 021 (67 סל ףססע 6. ..) | ל ₪ (םֶמיִרֲחַהְל) ולב |

 6 71155 689 18 ס,22 | ל-* 1 6 IR (cf 6°( ילָשְו ויִרָשְו; 15% 5: וירשו |
IR 550 [ ra cf] 28,11* | 15 5סוג םיִבָצָּנַה 0 'ִביִצָּנַה | ?  ro °K rR 
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 רֶבָּד םָלְעָגיאְלְו ָהיֶרֶבְּדלָּכדתֶא הֹמלְׁש ּהָל"דָגִיוי :הָבָבָל"םע הָיָה
 המלש תַמְכַח תֶא אָבְׁש"תכלַמ אָרָּתַוצ :הל דיִּגַה אֶל רשַא המלשמ

 ויִתְרְׁשִמ דמעמּו ֹויָדְבע בשומו וֹנְחְלְׁש לכַאמו : :הָנְּב רֶׁשֲ תִיָּבַהְו

 הָוהְי תיִּב הָלֲעי רֶׁשֲא ולעג הישוב ויק יםְהיִׁשּוּבלַמּ

 םֶהיִרְבְרל רתנסאה"אל6 :תְמְָחְ לע no יִצְרַאְּב יִתְעַמְש
 תיִּבְרֹמ יִצֲחי יל דָגָה אל הָּנַהְו יֹניֵע הָניִאְרּתַו יִתאָּבירַׁשַא רע
 יִרְׁשֲאְו ךיֶׁשְנַא י ירְׁשַאז :יִּתְעָמְׁש רֶׁשֲא הָעּומְׁשַה"ילֲ ָתְפַסָי ְךֲתָמְכָח
 יהי ְךֲתָמְכֲח"תֶא םיִעָמָשְו דיִמָּת לנפל םיִדָמֹעָה הלא ךיֶרָבע
 החל id ואמכ"לע ךְּתִתְל 5 זירא רָב ךיַהְלֶא הָוהְי

 ae הֶאמ ךלֿפל ןַתתפ :הָָדּ שמ תושעל דלל
 רש אּוהַה םְֶּּׁכ הָיָה אֵלְו הָרקי ןבֲאָו רֶאְמ בֵָל םיִמְשְּו בָהָ
 יָבַעְו 'םֶריח ידְבַע םּגְוי< = = :הׂמלָׁש ְּךֶכָמל אָבׁש"תַּכְלַמ הָנֲתָנ
 ןְבֲאְו יםיַמּוגְלַא יצע "ּואיִבַה ריפואמ בָהָז ּואיִבַהְדירֶשַא המלש
 תיִבְלּו הוהוזתיבל יתולסמ םיִמּוגלַאה יִצְעדתֶא למה שעיַוי+ :הרקי
 :הָדּוהְי ץֶרֶאְּב םיִגָפְל םֶהְכ ּואְרְנְאְלְו םיִרָשַל םיִלָבְּו תורְנְכְו ךְלֶמַה

 רֶׁשֲא ּהָצְּפָחְדלָּכדתֶא אָבְש" :תכְלמל ןתְנ המלש ךלמהְי*
 איי ּהֵצְרַאל לתו יּדְפַהּתַו למה לֶא הָאיִבָהְ"רַשַאי דַבָלִמ הֶלְּפש

 7 ך1

 תַחֶא הָנֶשְּ הָמלְָשָל אָּב"רְׁשִא בֶהָּנַה לקשמ יהי ס :יָהיֵדְבעו
4 + 

 יםיִרְּתַה יישנאמ דל :בָהָז יִרְּכִּכ שָשְו םיִשָשְו תוֶאַמ שש
 בֶהָז םיֶאיִבְמי ץֶרָאָה תוָחַּפּ ברע יִבְלַמדלבְ יםיִאיִבָמ םיִרֲחסַהוי |

 טּוחש :בָהָ הָנַצ םיִתאָמ הָמלְׁש למה שעיו 5 + :הָמלשל ּףסְכְו
 רנד ה"

 תוָאָמ שלש :תַחֶאָה הָנְצַה-לַ הָלעֶי טּוחָש בָהְז תֹואַמ שש
 יתַחֲאָה ןְגַמַהדלע הלעו בָהז "תואמ שלש טּוחְש בָהָז םִּנְנָמ
 ןׁשאסּכ למה שעינ" ס :ןנְבְלַה רעי תיבְּב ּךֵַפַה םְּתי
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 בֶהְנּב יׂשָבָכְו' יאָּפּכַל תֹוָלעמ ששְי* :רוְהָט בֶהֶז ּוהָפַצְיַו לוד
 תֹויָרֲא םִינְשּו תָבָשַה םוקְמ"לַע הָּזִמּו הָּזִמ תֹוָרָיְו *'םיִזָחֶאָמ אָּסַּכַל
 שש-לע םש םיִדָמְע תויִרא רָשָע םִינׁשְו :תודָיַה לא םיִדָמְל

 הָקְׁשמ יְֵכ לכ{ :הְָלְממלְכל ןֶכ הָׂשעג"אל הָמּו המ תלמה
 ףֶסָכ ןיא רּוְגְס בָהָז ןונְָבְלַה רענזתיב יִלָּכ לכְו בָהָז המלֶש מַה
 שיִשְרת יתוֶכְלַה ָלמל תוינָאיְיכיי :הָמּוָאְמְל הָמלֶש ימיִּב בֵׁשְחְ
 שיִשְרִּת תויְנָאו הָנאוָבְּת םיִנָש שולָשְל תַחַא םֶרּוח ייֵדְבַע םע
 לגני  פ  :םִּכּותְו םיִפֹוקְו םיִּבַהָנְׁש ףַסֶכְו בָהֶ "תואשנ
 ץראְה יכלמ לכו :הָמָכְמְו רָשעְל ץֶרֶאָה יכלמ לָּכַ המלש מַה
 םיִהֹלֲאָה ןֵתְנײרְׁשַא ֹותְמְבֲח-תֶא עֹמְׁשְל הָמלַׁש יִנְּפ-תֶא םיִׁשָקבְמ
 תומלָשּו בָהָז ילכו ףַסְכ לכ ותָחְנִמ שיִא םיִאיִבְמ םֶהְו+ וְּבְלְּב

 הלל יִהְויפ ם :הָגָשְב הָנָשדרַבּד םיִדְרַפּו םיִסּוס םיִמָשְבּ קֶש
 םיִשְרֶּפ ףַלֶא רָשָעְ"םיִנָשּו תֹובְּכְרמּו םיִסּוס תֹויָרֲא םיִפלא תעּבְרַא
 -לַבּב .לשומ יהי :םלָׁשוריִּב ְךְלַמַה"םעֶו בֶכָרִה יִרָעְּב םֵחיֵנַיו

 ןנ*ז :םִיְָצמ לָבְג דעו םיּתְשלפ ץֶרא-דעֶ יָה םיִכלמַ
 םיִמָקְׁשּכ ןַתְנ םיֹזְרֲאָה תֶאְו םיִנָבֲאְּכ םַלְׁשיְריִּב ףסָּכַהיתֶא ךְלֶמַה
 -לּכמּו הָמלָשְל םִיָרְצִמִמ םיִסּוס םיִאצֹומּו8 :ברְל הלפְׁשַּב"רְׁשַא
 -אלה םיִנֹורֲחֲאָהְו םיִנְׂשאָרָה המלש יִרְבִּד רָאָׁשּופ :תוצְראה
 ינּולישה הָּיִחַא תַאּובְנ לע איִבָּנַה ןֶתָנ יֵרְבְּד"לַע םיִבּותְּכ םַה
 םֶלָשּוריִ הָמלֶש ךלמיניי :טָבְנְֶַּב םַעְבְרִי לע הֶזחַה יּדַעִי תוזחבו
 ּוהְרְּבְקיו ויָתְבַאדםע המלְׁש בֵּכְׁשיוגיי :הָנְׁ םיעָּבְרַא לֵאְרְׂשיהלְּ-לע
 ס  ויָּתֲחַּת ֹונְּב םעֶבַחְר למ ויִבָא דיִנָּד ריֵעְּב

 ְךיֶלְמַהְל לאָרְׂשִלְכ ּיאָּב םָבׁש יִּ הָמָבְׁש םַעְבַחְר ליי 10
 יִנָּפִמ חרב רֶׁשֲא םִיֹצִמְ יאּוהְו טֶבְנְדִֶּב םַעְבְרִי ַעמְשַּכ יהי :ותא

 אבו ולאָרקו ותָלְׁשִוג :םִָרמִמ םַעְבְרִי בשונ 'ְִלמה המ
 -תֶא הַׁשְקַה ְּךיִבֲאצ :רֹמאֵל םעְבֲחְר"לָא ּוָרְּבַדִיַו לֶאָרְׂשִיהלָכְו םַעְבְרָי
 ןתְנ-רׁשא דֵבָּכַה לעמו השקה ךיִבָא תדובעמ לה הָּתַעְ ונע
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 ךלינ יֵלֲא ּובּוִׁשְו םיָמְי תָשְלֶש 'רוָע יםָהְלַא רָמאַיַו5 ָָּרְבַעְְו ּוניִלָע

 םיִדמְע ּיָהירׁשֲא ינקַה"תֶא םָעְבְַר למה ץעוינ* סע
 -םָעָל ביִׁשָהְל םיִצְעּונ םָּתַא ךיִא רָמאָל יַח ותיִהָּב ויֵבֶא הָמלׁש יֵגָפַל
 הַָּה םעָהְל יֹבּוטְל הָיְהְּתיםַא רֹמאָל ויָלֵא ּורְּבדול ורָבָּד הָּנַה

 :םיִמָיַה"לְּכ םיִדְבֲע ה וָהְו םיִבוט םיִרָבִּד םָהְלִא ַתְרּבְדְו 'םֶתיִצְרּ
 ּולְדְנ רֶׁשֲא םיִדְלְיַהדתֶא ץַעָּוינ ּוהָצְעְי רשא םיִנקּזה תַצעתֶא בֶוַעְיַו
 רַבְּד ביִשְנְו םיִצָעונ םָּתַא הָמ םָהְלַא רָמאיופ :וינָפל םיִדמְעַה ותא
 ְיָבֲא ןתְנירַׁשַא לע לה רמאל ילָא ּוָרּבִּב רֶׁשֲא הָּנַה םעָה"תֶא
 רמאת הָּכ "מאל ֹוּתֲא ולְדְנ רֶׁשֲא יִדְלַה ותא ּוַרְּבַדיווס ּוניִלָע

 רֹמאל ּףיֶלֲא ּורְּגִדרֶׁשֲא םָעָל
 כ - לקה הָּתַאְו ּונָלְע-תֶא דיִבְכַה יבא

 ס | :םיּבַרְקעְּב יִנַאְו םיטושּב םֶכְתֶא רַפִי יִבָא
 רָּבִּה רשאכ יִשְלָשַה םּויּב םַעְבַחְרַלֶא םַעָהלָכְו םעְבְרַי אבני

 בזעיו 7 למה םַנעיַי זיׁשלְׁשַה םיַב יל ובוש ראל ךְלַמַה
 םידלוה תצעּכ םֶהְלא רָבדינ+ :םיִנקְּזה תצע תֶא םֶעְבַחְר ְּךְלַמַה
 רמאל

 ויָלָע ףיִסֹא יָנֲאַו םֶפְלָעדתֶא דדיּבְכַה יִבָא
 :םיּבְרְקַעַּב יִנִאְו םיטושּב םֶכְתֶא רַפִי יִבָא

 ןעמל םיּהלָאָה םעמ הֶּבַסְנ הָתְיָהְדיִּכ םַעָהְלֶא מַה עַמָׁשאָלְופ
 םַעְבְרִילֶא ינולשַה ּוהיִחַא דָיְּב רֵּבְ רֶשא ורְבְּדדתֶא הוהְי םִיִקָה
 ובישיו םהל למה עמש-אל יב ילאְרְשְיד לכ :טְבֶנְןְּב
 רמאלו ָךֶלַּמַה-תֶאו םעֶה

 יִׁשְיְְבְּב הלחנדאלו דיִוְדַּב קֶלַח ּונָלהַמ
 דיִוּד ָךִתיִַב הֶאְר הָּתַע לֵאָרְׂשִי ךיִלַהֶאְל שיא

 יָרָעְּב םיִבְׁשיַה לֵאָרְׂשִ יִנְבּול סם :ויָלָהֲאְל לארי" לָּכ ּךלְינ
 םְרדה-תֶא םָעְבַחְר מַה .חַלָשיַ :םַעְבַחְר םֶהילע למי הָדּוהְי

 םעְבחר ֶּלָמהְו תמו ןְבא לאָרְׂשִייגְב ָבומְגרנ סַה-לֲע רֶׁשֲא
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 תיִבְּב לֵאָרְׂשִי ּוָעָשְפִיַי :םֶלָשּוְְו סּונָל הָרְּכְרְּמַּב תּוָלַעל ץֶמאְתְ
 לַהקִיַו םֶלָשּוְִי םַעְבִחְר אָביַוי 1 :הֶּזַה םויַה דע דיו
 הָמָחְלִמ השע רּוחְּב ףלא םיִנֹומְׁשו הֶאַמ ןמְיְנְבּו הָדּוהְי תיֵּבזתֶא
 -רַבְּד יִהַו> סם :םעְבֲחְרל הָכלְמַמַה-תֶא ביִׁשָהְל לֶארשידםע םֶחָלַהְ
 ןּב םַעְבַחְר"לֶא רֿמָאג :רָמאָל םיִהלֲאָה-ׁשיֶא היִעַמְׁש-לָא הוה
 הב :רמאל ןָמָיְגְבּו הָדּוהיְב לאְרְִׂיהלכ א הָדוהְ למ המלש
 ותיִבְל שיִא ּובּוׁש םָכיַחַא-םע ומֲחְלִת"אָלְו לעת" אל הָוהְי רַמָא
 תֶכָלִמ ובשיו הָוהְי יַרָבּדתֶא ועַמְׁשיו הּוַה רֵבָּרַה הָיִהְנ יִּתִאַמ יִּ

 5 ּ:םָעְבְְלָא
 "תֶא ןֶבַופ :הָדּוהיִּב רֹוָצָמְל םיִרָע ןֵבַַו םָגְׁשּוריִּב םַעְבִחְר בָׁשַנ

 -תֶאְו וָכֹושזתֶאְו רּוצ"תיביתֶאְוו :עוקְּת"תֶאְו םָמיֵעדתֶאְו םָחָל"תיֵּב
 ׁשיָכָל"תֶאְו םִיָרֹודֲא-תֶאְופ :ףיִז-תֶאְו הָׁשְרְמ"תֶאְו תג"תֶאְוי :םֶכְדֲע
 הָדּוהיִּב רֶׁשֲא ןֹווְבֲח-תֶאְו ןולְיא-תֶאְו הָעְרְצ"תֶאְויפ :הָקוע"תֶאְו
 םיִדיִגְנ םֶהְּב ןֶתַיַו תִרּוצְמַה-תֶא קּנַחיְויי :תֹורּוצְמ יֵרָע ןְמננַבְבּו
 םֶקְּוַחִו םיִחָמְרּו תֹונִצ ריִעָו ריָעְדלָכְבּו> :ןייו ןמַשו לָכַאמ תוָרְצֶאְ
 רֶׁשֲא םִיִוְלַהְו םיִנֲהְבַהְוי :ןמְנְנְבּו הָדּוהְי ֹוְל"יִהְיְו דֶאְמ הָּבְרַהְל
 -תֶא םיולה ּובָזַעדיִּכַ+ :םֶלּובְּנדלָּכִמ ויָלֲע ּובצִיִתַה לֵאָרְׂשִידלֶבְּב

 םעֶבָרָי םֶחיִנְוהְיִּכ םלְָשּוְיִלְו הָדּוהיְל כליו םֶתְּנחַאו םָהיֵׁשְרְנִמ
 םיִלָנעֶלְו םיִריֵעְׂשִלְו תֹומָּבַל םיִנֲהְּכ ול"דַמעַיויפ :הָוהיִל ןֶהָּכַמ ויָנָבּו
 םְּבְל"תֶא םיִנָתְּנַה לֶאְרשי יִטֶבָש למ םַהיִרְחְאְוי< :הָשָע רשא
 יהא הָוהיִל חובל םֶכָשּוְרִי ּואָּב לֶאְרַשי יִהְלֶא הָוהְיתֶא שסבל

 "ןֶּב םעְבֲתְריִתֶא וצְמַאיו הָדּוהְ תּוכָלַמתֶא קיז :םָהיֵתֹובֲא
 ׁשְֹלׁש םִנׁשְל הַמלְׁשּו דנְּד ּךָָדְּב ּוכְלָה יִּכ שוֶלָש םיִנָשְל הָמלש

 -ןַּב תֹומיִרְייְוּב יתַלֲחַמתֶא הֵׁשֲא םַעֵבַחְר וֶלדחְקיַו* | ם
 -תֶאְו שּוָעְידתֶא םיִנָּב ול לתו :יִׁשיוְּב בָאיִלָאדתַּב ילָיַמיִבַא דיו
 דֶלָתַ םֹולְׁשְבַאתַּב הכעמ-תֶא חקל ָהיֶרֲחֶאְופ :םַהָזתֶאְו הָיְרַמש

 םעבַחָר בהָאויי :'תיִמלְׁשתֶאְ אָזיִז-תֶאו יֵתע-תֶאו היבֲא-תֶא ול
 "הָנֹומְׁשםיֵׁשָנ יִּכ ויָשְגליִפּו וָׁשְנ"לָּכִמ םולָׁשְבַאזתב הָכֲעַמ"תֶא
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 םיִׁשְׂשְו םִיִנְּב הָנֹומְׁשּו םיִרְׂשֲע דַלוַו םיִׁשַׁש םיִׁשְנַליִפּו אָׂשְנ יהָרְׂשֲע
 ויָחֶאַּב דיִננְל הָכְעַמְ"ְוְב הָּיְבֲא"תֶא םעְבַחְר שארל דַמעיו> :תֹונְּב
 ןְמְיְנַבּו הָדּוהְי תֹוצְרַא-לְכְל יבמ ץרפינ ביי :ּוכיִלְמַהְל יָכ
 :םיִשָנ "ןומַה לאש ברל ןוזְמַה םֵהָל ןֵתיו תורָצִמַה יִרָע יכל

 -תֶא בָזָע תְקְזְחְכו םַעְבִחְר תּוכְלמ ןיִכָהְּכ ימיני 2

 למל תיׁשיִמֲחה הָנְׁשּב יה ס :ומע לֵאְָׂשלָכו הָוהְי תָֹוּ
 :הָיהיּב ּונֲעָמ יִּכ םָגְׁשּורילַע םִיָרְצַמ"ְלַמ קְׁשיִׁש הָלָע םֶעְבַחְר
 -רָשַא םָעָל רָּפְסִמ ןיִאְו םיִשְרַּפ ףַלֶא םישָשְבּו בֶכְר םִיָתאָמּו ףָלאּבּ
 תוְרָצִמַה יִרָעְתֶא דָּפְליִיי :םיִשּוכְו םייִּכְס םיבול םִירְצַמִמ למָע ּואְּב
 -לֶא אָּב איִבָנַה היְעַמׁשּו ס :םלָשּורי"דע אבו הָדּוהְיִל רֶׁשֲא
 רמו קשיש יִנָּפִמ םֶלָשּורִידלֶא ופְסָאְנרֶשַא הֶדּוהְי יִרָשְו םָעְבַחְר

 םֶכְא יְִּבְזָע ינַאדְףאְו יתא םּתְבַע םָּתַא הֶוהְי רָמָאהְכ םְָּל
 :הָוהְי ו קיִדִצ ּורְמאַיַו ְּלִמהְו לֶאְרְשייִרָש ּועְנְּכַי6ַ :קֶשיִשדדיְּב
 ּעְנְכַנ רֵמאָלְוהָיְעַמְׁש-לֶא הזהְי"רַבְד הָיָה ּועָנְכנ יִּכ הָהְי תֹוֲאְרְבּל
 םלָשּוריּב יִתְמִח ףִּתַתִדאָלְו הָטיִלְפל טֶעְמָּכ םֶהָל יִּתַתְגְו םֶתיִחְשִא אָל
 תוכְלָממ תדובעו יִּתְדוְבַע ּועְדָיְ םידבעל ּל"יְהְי וכ :קְׁשיִׁשדִיְּב
 -תֶא חקיו .םֶלָשּורידלע םירצמ-דלמ קשיש לעופ פ :תֹוצְראָה

 -תֶא קיו חַקְל לָּכהיתֶא ְךְלמה תב תורָצִא-תֶאְו הוהי-תיּב תר
 םֶהיִּתְחַת םֶעְבְחְר ּךֶלִמה שעיני< :הָמלָש הָשְע רֶׁשֲא בֶהַָּה יגנַמ
 ְָלּמַה תיֵּב חַתָּפ םיִרְמָשַה םיִצְרָה יִרָש רוילע דיקּפַהְו תָשָחְנ יְִגָמ
 םּובשָהְו יּואַשְנּו םיִצְרָה ּואָּב  הָוהְי תב ּךְלָמה אובדידמ יִהְיַויי

 הלל תיִחְׁשַהְל אְלְו הוהְי-ףַא ּונֵמִמ בש ועְנְּבַהְבּוי* :םיִצָרַה אתא |
 םַעְבַחְר למה קּוַחְתיַר פ :םיִבֹוט םיִרָבְּד הָיָה הָרְוהיְב םַנְו |
 עַבְשּו ופְלָמְּב םֶעְבַחְר הֶנָש תַחאְו םיִעְבְרַאְב יּ "למי ֶלֶשּוריִּב |
 -תֶא םּושל הָוהְי רַחְּברֶשַא ריִעָה םֶלָשּוְריִּב לס הָנֶש הָרְשָע |
 שעיו + :תיִנַמַעָה הָמַענ ומא םשְו לַאָרׂשִ יֵמְבְׁש לֹּכִמ םַׁש ומָש |

 םָעְבַחְר יִרְבְדְוי5 :הָוהְיתֶא שורדל ובל ןיִכַה אָל יִּכ עֶרָה
 איִבָּנַה הָיָעמְש יִרָבְדְּב םיִבּותַּב םָה- אלה םיִנֹורֲחַאָהְו םיִנשאְרַה |

 :םיִמְיַה"לכ .םָעְבְרִַו םָעְבַחְר תִממְלמּו שָחיִתהְל הֶזחַה "עו
 22 ins frt c 6 QW || 23 ° prps ויָנָפְל WN sed cf > || 1c 693! לכל |
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 | 6 ב םימיה ירבד 13,16—12,16

 ונְב הָיְבֲא ַּלְמיַ דנָּד ריִעְּב רָבְקִיו ויתבֲא-םע םֶעְבַחְר בָּכְׁשוי5
 פ  :ויָּתְחַּת

 "לע הָּיְבַא ָּךְלֶמִיַו םַעְבְרִי ךְלִמל הָרָשָע הָנֹומְׁש תֶגָשְּבי 5
 לָאירּוא"-תב יוהיכימ וּמִא םֵׁשְו םֶלָשּוריִּב למ םיִגָש שושי :הָדּוהְי
 היִבָא *רסָאָיוי :םַעְבְרִי ןיבו היא ןיִּב הָתְיָה הָמֲחְלַמּ *הֲעְבּנ"ןִמ
 רּוחָּב שיא ףְלֶא יתֹוֲאַמ-עּברַא הָמְחלַמ ירּוּבְג לוַחְּב הֹמֲחְלמַה"תֶא
 = "רוְּבָג רּוָחְּב שיא ףלא תוָאַמ הָנומְשְּב הָמָחַלִמ < ומַע ְךֵרָע םֵעָבְרְיְו
 5 רָמא םִיָרָפֲא רֵהְּב רֶׁשֲא םִיֹבֿמִצ רהל לעמ היִבַא םקיַו+ סם :ליח
 יֵהלֲא ו הָוהְי 5 תַעְַ םכל אלה :לֵאָרְׂשִו- לכ םַעְבְרִי יִנּועָמְש

ee ... 

 :חלמ תיִרְּב ויָנְבְּ ול םלועל לֵאְרְׂשִי-לע דיור הָבְלַמִמ ןַתְנ לַארְׂשִ

 = :ויגדַא-לע רֶרמ רד"ְב הָמלׁש דָבֲע טְנְּב םעְְרי קוי
 ךןְּב םעְבַחְר"לַע ּוצָמאְתִיַו לַעיִלְב יִנּב םיקר םיִשָנַא ויָלָע ּוצְבַקיול
 ו הָּתעְו :םָהינְפְל קִּחְתֶה אָלְו בבלי רעַנ הָיָה םֵעְבַחְרּ תמש
 םֶּתַאְו דיִוָד יִנָּב דִיִּב הָיהְי  תָבָלִמִמ יִנָפְל קּוחְתְהל םיִרָמָא םֶּתַא

 אלהי :םיקלאל םעְברי םָבָל הֵׂשע רׁשֲא בֶהָז יֵלְנע כמו בר ןַמָה
 םיִנָהְּכ םֶכָל ושעתו םִיִוְלַהְ ןח יגְבתֶא הָוהְי יִנָהְּכתֶא םֶּתְחִּדַה
 הָעְבָש םֶליִאְ רקְּבְְּב רַפְּב וי אֶל .אָּבַהדלָּ תֹוצְרֲאָה יִמַעְּ
 | םיִגהְכְ ּוהְנְבזִע אָלו ּוניִהְלֶא הוהְי ּונָחְנַאְווס :םיִהְלֲא אלל ןהכ הָיַהְו
 | הוהיל םיִרָטְקִמּוי :תַכאלמַּב םיולהְו ןרַהָא יִנְּב הוהיל םיִתְרְׁשִמ
 -לע םֶחָל תֶכְרעמּו םיִמס"תֶרמְקּו בֶרעְּב"בֶרעֶבּו רבב "תולע
 -יִּכ בֶרָעָּב בֶרָעְּב רַעָבְל ָהיִּתְרַנְו בֵהָּזַה תרונְמּו רוהָטה ןָחָלֶשַה

<7 7 

 | :ותא םָּתְבוע םָּתַאְו ּוניִהלֶא הָוהְי תָרָמְׁשִמ"תֶא ּונְחֹנַא םיִרְמְש
 | עיִרָהְל הַעּורְּתַה תרצו וינְַלְוו םִיָהלֶאְ שארב ּונָמִע הֵּנֲהְוִי
 ] אלי םַכיִתְבַאדיִהְלֶא הָוהְי-םע מחלת לארי ינְּב םֶכיֵלֲע
 = יהיו םֶהיֵרֲחֲאַמ אֹובְל בראַמַה-תֶא בֶסַה םֶעְבְרַיַוי :וחילצת

 | הָמֲתְלַמַה םָהָל הנו התהְְּנְויצ :םָהירֲחאמ בָראמְַו הדהְינפל
 = עירי 5 :תורצצחב םיִרצְצְחְמ םיִנָהָּכַהְו הָוהְיל ּוקעְצַו רֹוחָאָו םִיִנָּפ
 = םָעְבְרִיִתֶא ףגנ םיִהלֲאָהְו הֶדּוהְי שיא ַעיִרָהְּב יִהְיַו הָדּוהְי שיא
 הָדּוהְי יִנָּפִמ לֶאְרְשידיִנְב ּוסּוניַנפ :הדּוהיו היִבַא יִגָפְל לֵאָרְׂשִ לֶכְו
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13,17—I4,11 CHRONICA II 1287 

 ָלְפיַו הָּבר הָּכַמ ֹומִעְו הּיִבֲא םֶהְב ּוכיַני :םָרָיְּב םיִהלֲא םַנּתיַ
 לֶאְרשי"ינב עֶנְּכי8ַ :רוחְּ שיא פלא תואָמ"שמח לאָרְׂשִִמ םיִלְלֲ
 :םֵהיֵתּובַא יֵהלֲא הוהְי-לע ונעָשנ יִּכ הָדּוהְי יִנָּב ּוצְמָאַיַו איִהַה תַעְּב
 -תֶאְו ָאתיִבתַא םיִרָע ּונָמִמ דָכְלַ םַעְבְרַי יִרָחֶא הָּיְבַא ףדְריויפ
 רֵצֲע-אָלְו>ס :ָהיָתֹנְבּו ןֹורְפַע-תֶאְו ָהיָתֹונְּב"תֶאְו הָנָשְיתֶאְ ָהיֶתֹונְּב
 קני ם תמי הָוהְי ּוהָפִנו ּוהָיְבא יֶמיִּב דֹוִע םעֶבָרי ַָכ
 םיִנָּב םיִנָשּו םיִרָשָע דל הרשע עַּבְרַא םיִׁשָנ לאש ּוהיבא

 םיִבּותְּכ ויָרָבְדּו ויָכָרְדּו הּיבַא יִרְבִּד רֶתָיְו< :תונֶּב הָרָשָע שָשְו
 ותא וִּקַו ויָתֹבֲא-םע הָיְבַא בפָשיוי* :וףע איִבּנַה שָרְדמְּ
 רָשִע ץֶרָאָה הָמְקַש ויֵמיְּב ויתְחִּת נב אָסֶצ לס דיִוָּד ריִעְב
 ס :םיִנָש

 -תֶא רסיוי :ויָהלֲא הָוהְי יִניֵעְּב רָשּיַהְו בּוטַה אָסִא שעיוי 4
 :םיִרָשַאָהתֶא עדגינ תֹובָצַמַה-תֶא רֵּבְׁשִיו תומּבַה רֶכָּנַה תוחְּבְזִמ
 הָרֹוּתַה תושעלו םָהיֵתֹוְבַא יהְלֶא הֹוהְי-תֶא שובל הָדּוהי רָמאיו
 טְקְׁשת םיִנּמַחַה-תֶאְ תֹומְּבַה-תֶא הָדּוהְי יֶרְע"לָּכִמ רסיו* :הָוצָמַהְ

 "ןיִאְו ץֶרָאָה הָמְקָׁשיִּכ הָדּוהיִּב הָרּוצְמ יֵרָע ןֶבְיַו + ריְָפל הָבְלְמַמַה
 הָדּוהיִל רָמאיופ :ול הָיהְי חיָנַהיּכ הָלֲאָה םיִנָשַּב ּהָמָחְלִמ מע
 ר םִָתלְ םיִלָדנמ המוח בֵסָנְו הא יהא

 הג אשנ לח אַסֶאְל יהי מ ee נבו ביִבסִמ ּונָל
 תש יִכְרְֶו ןגִמ יִאָשנ ןמְיְנְּבִמּו ףֶלֶא תֹואַמ שלש ל הָדּוהיִמ חַמרְו
 םָהיֵלֲא אצה :לח ירו הלֲא-לְּכ ףְלֶא םיִנֹומְׁשּו םִיַתאָמ
 -רע אביו תֹוֲאַמ ׁשֶלְׁש תֹובָּכְרַּו :םיִפְלֵא ףֶלֶאי חב יִשּוּכַה חַרֶז
 :תָׁשְרְמַל * הָתָפְצ איִנְּ הָמָחְלמ ּוכרעיו יויִנָפְל אָסִא אַציַופ :הָשְרָמ
 ג רזעל מעי היהְי רמאינ הלא -הָוהֶא אסא + אקו"

 :םיקוכה וס הָוהְי יפלו אס יי םיִשּוכַהיתֶא הוהְי עי
rg א טפט ןורָפַא 0 ןיִרְפְע || 22 6 Ad(d)w cf ad g,29 || 23 8 hic incip 
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 1288 ב םימיה ירבד 15,16—14,12

 םֶהָלְ"ְיִאְל םיִׁשּוּכמ לֵפיַו ירָרְנַל"דַעי ֹומִע"רֶׁשֲא םַעָהְו אָסֲא םַפְְּריוי
 הֵּבְרַה לָלָש ּואָשיַו ּוהָנֲחִמ ינְפַלְו הוהיהינפל רבני היַחְמ
 הוהְי-דַחַפ הָיָהיִּכ רָרָנ תֹוָביִבְס םיִרָעָה" לכ תֶא וכי :דאְמ
 -םֶגְו :םֶהַב הָתְיָה הָּבִר הָּזְביִּכ םיִרָעֶה לָּכדתֶא ביו םָהיֵלֲע
 ס :םֶלשּור ובשיו םיִלָמְגּ ברל ןאצ בש כה הָנְקִמ יִלָהֶא
 אָסָא נפל א אציַר> :םיִהלֲא חּור וילע הָתְיֲה דדֹוע- ב הרוע 15
 םֶכְתּויִהְּב םֶכְמַע הָוהְי ןַמינְבּו .הדּוהְילְכְ אָסֶא יִנּועֲמְׁש ול רָמאי
 םיִמְיְו :םֶכְתֶא | בז ג ּוהָבְזעַתְדַאְו ל אָצַמִי ֹוהְׂשְרְדת םָאְו וע

 לכ לע תובל תֹוָמּוהְמ יב אבל אצויל 0 ןיא םּהְה םיִּתְעְּו
 םֶמָמַה םיִהלֲאיּכ ריִעְּב ריעְו יֹונְּבִיֹונ ּוִתּתְכְוֿכ :תוצְראָה יֵבְׁשי
 :םֶכְתַלָעְפְל רכְׂש שי יִּכ םֶכידְי ופְרְילאְ ּוקְזַח םָּתַאְוז :הָרָצ- לָבָּב

 קּוחְתִה יִאיִבָּנַה דרעי הֲאּובְנַהְו .הָלֲאָה םיִרָבְּדַה אֵסֲא עֹמְׁשְכְו ס

 כל רׁשֲא םייֵַה"ומו מנו ְּּוהְי ץֶָא-למ םיעוקשה רבע
 :הָוהְי םנּוא יִנָפְל רֶׁשֲא הָוהְי חַּבְזמ"תֶא ׁשֶּדַחִו םִיָרְפָא ירַהמ
 הֵׁשֹנְּו םִָרְפֲאמ םֶהָמִע םיִרְגַהְו ןְמנְנַּו הָדּוהְיְּכיתֶא ץבקיופ
 ויָהלֲא הָוהְידיִּכ םֶתְאְרְּב ברֶל לֵאָרְׂשיִמ ויָלָע ולְפָנִיִּכ ןֹועֶמְׁשִמּו
 הַרְׂשְע- שמח תנָשל יִשְלשַה שֶדָחַּ םלשּורי וצבקיניפ ם וָמָע
 רקַּב ּואיִבַהי ללעַהמ אּוהַה םוויְּב הָוהיל ּוחְּבְזיִי :אָסֶא תּוכלַמל
 -תֶא שולל תיִרָּבַב ּואָבִיַנ :םל תַעְבש צו תי עבש

ee eee 

oe eee 

oe -יתורפושַב תורצצחבו יהעּורתְבּ - לוּ הוהילי : 
 -לֶכְבּו ּעַּבְׁשְנ םֶבָבְל לָכְב יִּכ הָעּובְׁשַה-לַע הָדּוהְיְלָ וחמש

 "גו :ביִבּסִמ םֶהְל הָוהְי חַנָיַנ םֶהָל אָצֶמִיִנ ּוהָשְקִּב םֶנוצְר

 הָרשַאל הָתְשעְירשַא הָריִבְּנמ הריסה למה אסא א הָכַעִמ
 :ןורדק לַחְגַּב ףְרְשיו 'קְדיו ּהָּתְצלְפִמיתֶא אָסֶא תֶרָכיו יתָצָכפִמ
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 :ויִמְודלְּכיםֶלָש הָיָה אָסֶא-בַבְל קר לֶאָרְׂשִִמ ּורֲס"אל תֹוְּבַהְול
 :םיִלָכְו בֵהזְו ףָסָּכ םיִהְלֶאָה תיַּב ויִשְדְקְו ויִבָא ישְדְקתֶא אָביַוי5

 תוכלמל יׁשמְֲו םיִׁשלְׁש -תַנָש דַע הָיָה אל הַמְחְלמּו 19
 יאשעּב הלָע אָסָא תּוְכְלַמְל 'ִשֶשְו םיִׁשלְׁשי תַנְׁשּבִ 16 כ :אָסֶא
 אַסֲאל אָבְו אַצֹוי תת יִתְלָב הָמְרָה"תֶא ןֶבַיַו הָוהְי-לֲע לַארׂשי-דלמ
 תיבּו הָוהְי תיִּב תֹוָרְצֶאַמ בָּתְוְו ףֶסָּכ אָסֶא אציו* :הָרּוהְי ְּךֶלַמ
 :רֹמאָל קׁׂשַמְדְּ בשויה םָרֲא ּךֶלֶמ ירה- ןְּב-לא יחל ךלממ

 ףָסֵ ְךֶל יִּתָחַלְׁש הֵּנַה ְּךיִבֲא ןיִבּו יֵבָא ןיבּו ךניִבּו יִניִּב תיִרְּבי
 עמְׁשיַוּצ :ילֲעֶמ הלעיו לֶאְרַשַי ךְלִמ אָשַעַבתֶא + ָךְתיִרּב רַפָה ₪ בָהָזְ
 יָרָעֶלֶא ולְרָשַא םיִליֲחַה יִרׂשתֶא חַלׁשִיו אַטָא למה לֶא דַדֲה"ןְּב

 יתונְָסַמילְּכ תֶאְו יםיָמ לֶבֶא תֶאו זתֶאְו ןונע-תֶא 'גכײו לֵאָרְשִ
 תֵּבְשִיו הָמְרָה-תֶא תֹונְּבִמ לָּחַו אְָעּב עֶמׁשִּכ יהיו :יִלָּתְפַנ רָע
 "תֶא ּואְׂשיו הָדּוהְי"לְּכיתֶא קל ָּלֶמַה אָסֲאְו\ ם :ּותְכאַלְמתֶא
 *עבגזתָא םֶתָּב בי אָׁשְעּב הָנְּב רֶׁשֲא ָהיִֵצֲעתֶאְו הָמָרָה יִנְבַא
 אַסֲא-לָא הָאֹרָה יננח אְּבאיֵהַה תעבוד סם | :הָּפְצִּמַהתֶאְו
 -לע ּתְנְׁשִנ אל םרֲא למדע ףנְעְׁשֲהְּב ויָלֲא רטאמ הָדּוהְ למ

 הגעשהבג אָ -- םישופל בֶכָרלי ול ויה םיבּלַהְו
 קּוַתְתַהִל ץֶרֲאָה-לְכְּב תֹומְטְׁשִמ ויגיע הוה יִּכפ :ְָדיְּב םָנָתָנ הוהְי-לע

 :ּתוְמְֲלמ מע שי הּתֹעַמ כ תאז-לע ָתלְסנ וָלֲא םֶלָׁש בלע
 וָמִע ףעזְבי תֶכַּפְהִּמַה תִיִּב ּוהָנְּתִיַו הֶארֶהְלֶא אָפֶא םעֶכַווס
 יִרְבְּב הָּנַהְויי :איִהַה תַעְּב םַעָה"ְוִמ אֵפָא ץצריו תאז"לע
 הדּוהיל םיִכְלִמַה רָפְמדלַע םיִבּותְּכ םָּנַה םיִנּורֲחֲאָהְ םיִנושאְרֶה אָסֶא
 ותוכלמל עָשַתְו םיִשולש תַנָשָּב אטא אַ :לֵאָרְׂשְו

 :םיְְְִּב יּכ הוהְיתֶא ׁשֶרָדיאל ֹוְלְְימגְו ֶלָח הָלֲעַמְל"דע וילנר
 :ֹוָכָלָמְל תַחֵאְוי םעְּבְרַא תֶנְשִּב תֶמיַו ויָתֹבֲא-םִע אסא בָּכְׁשִיוי
 בָכְׁשַמַּב ּוהָביְִּׁשַו ליד ריִעְּב ול"הָרָּכ רֶׁשֲא ֹויְתֹרְקְב ּוהָרְּבְקייצ
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 1290 ב םימיה ירבד 1-9

 לפְרְׂשִו הָׂשְעִמ תַחָקְרַמּב םיִחָקְרִמ םינת םיִמׂשְּב אֵלַמ רֶׁשֲא
 ס | :דֶאָמְלדע הָלּודְג הָפְרַש

 -ןְּתיוי :לֵאָרְׂשִי-לַע קנַחְתיו ויָתְחּת וָנְּב טֵפְׁשֹוהְ למי 17
 יִרָעְבּו הֶדּוהְי ץֶרֶאְּב םיִביִצָנ ןֵתיַו תיִרְצְּבַה הָדּוהְי יִרָעְדלְכְּב ליח
 לה יִכ טָפָשוְהידִע הָוהְי יהיו :ויִבָא אסא -דַבְ רֶׁשֲא םִיַרפֲא
 יבא יהלאל = :םיִלעּבל שרד אָלְו םיִנוׁשאָרָה ויָבָא דיִוָד יִכְרַדִּב
 הָכְלְמַמַהתֶא הָוהְי ןָכי :לֶאְרשי הֶשַעַמְּ אלְו לה ויִתוצַמְבּו שר
 :בֶרָ דֹובָכְו רֶׁשֲע ּול"יִהו טפשוהיל הָחְנִמ .הָדּוהְוהלְכ נתי ודָיְּב
 םיִרָשַאַהתֶאְ תוְמָּבַה-תֶא ריִסַה דועְו הָוהְי יִבְרַדְּב "וב ּהֵּבְניוֿפ
 יהידבטלו טיול ויִרָשְל חלש וכְלַמְל שולש תַנָשְבּוז ס :הָרּוהיִמ
 םיולה םהָּמְעְו :הָדּוהְי יֵרֲעְּב דמלל והיכימלו לֵאְנַתְנַלְו הָירְַזל
 והינלאו ןתְנּוהיו יתומיִרְמשו לַאהשעו "הדב ּוהיְנַתְנּ ינהלעמש
 :םיִנָהְפַה םָרֹוהְִו עֶמְׁשִלֲא םֶהָמַעְו םיולה הּיְנּודַא בֹוטְו ּוהיָבֹוטְו

 הָדּוהְ ֶעלכְב ובו הָוהְי תֶרֹוּת רָּפָס םֶהָמַעְו הָדּוהיִ ודמי
 תוצָרַאָה תוכְלְמַמדלָּכ לַע הֶוהְי דַחָּפויָהְיַוי :םעְּב ּודָמַלְיַו
 םיִּתְׁשְלּפ-ןמּו: :טָפְׁשֹוהי-םע מֲחְלְ אלו הָדּוהְי תֹוביִבְס רֶׁשֲא

 גל םיִאיִבְמ םיִאיְִרעֶה םג יאָׂשִמ ףְָו הָחנמ טפיל םיִאיִבְמ
 םיִפְלַא תֵעְבְׁש םיִׁשיְתּוי תֹואמ עבָׁשּו םיִפָלֲא תַעְבְש םיִליִא ןאצ
 ןְבָיו הָלְעַמְל"דע לָרָנְו לה טֵפְׁשֹוִהְי יָהיוי ם :'תֹואַמ עֶבְׁש
 יָרָעְּב ול הָיָה הָּבַר הָכֹאָלְמּוג :תֹונָּכְסִמ יֵרֲעְו תיְנְריִּב הָדּוהיִב
 םֶתְּדְקִ הָלֶאְו :םֶלָּוְיִּ לִיַח יִרֹוּבִ הַמָתִלִ יִשְנָאְו הָדּוהְי
 ליַח יֵרֹוּבִּנ ומַעְו רֶׁׂשַה הָנְנע םיִפְלַא ירש הוה םֶהיִתובַא תיל
 םִיַתאַמ ומַעְו רֶשַה ןנָחֹוִהְי ו ודי לַעְו 5 ס :ףלא תֹוִאַמ שֶלֶש
 הָוהיל בֵּדנְתִּמַה ירוד הָיסַמַע" ודידלעוי6 ם  :ףָלֶא םיִנֹומְׁשּו

 עלא ליַח ר ןח סם :ליָ ירוְּבנ ףלֲא םִיתאָמ מע
 וָמַעְו דָבֶזוהְי וָדָיְלַעְי* ס ףָלֲא םִיָתאָמ ןֶגָמּו תָשקְיִקֶשְג ָמַעְ
 ְךְָמַהיתֶא םיִתרָׁשְמַה הָלֲאל ם  אָבָצ יצּולַח ףֶלֶא םינומָשּודהֶאְמ
 ס  הָדּוהְי"לֶכְּב רָצְבִּמַה יִרְעְב ךָָּמַה ןֵתְנירׁשֲא דַבָלִמ
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 ץקל דריו? :בָאְחַאְל ןָתְחְתִיַ בֶרֶל דובָכְו רָשָע טַפָשוֶהִיִל יֶהְיַני 8
 םַעְלְו בל רֶקְבּ ןאָצ בָאְחַא ול-חַּבַזי ןורמשל בֶאָחַא-לֶא םיִנָש

 ּלַמ בָאְחַא מאיו :רָעְלִּ תָמְרילֲא תולעל היס ָּמע"רש
 ול רָמאּיַו דַעְלִג תַמָר יִמַע ךְלתַה הָדּוהְי ָךְלִמ טָפְׁשּוהְיײלָא לֵאָרְִ
 -לֶא טָפְשּוְהְי רָמאָיִי :הָמְחְלִמּב ךִמַעַו ימע ֶָמַעְכּו ְךֹומְכ יִנֹומָּ
 לָאְרְשְיְְלִמ ץבקינ* :הָוהְי רְּדתֶא םוֶּיכ אָנְשְרִד לֶאְרְשְ למ
 דַעְלַג תֶמְר"לֶא ךֶלַגַה םֶהָלִא רָמאּיַו ׁשיִא תֹוֲאַמ עַבְרַא םיִאיִבָּנַה-תֶא
 רמו :ךלמה דִיְּב םיִהְלֲאָה ןתיַו הָלְע ּוְרְמאיַו יְָחָא-םַא הָמָחְלִמל
 "ךְלִמ רמי :וָתאַמ הָשרדנו דֹוע הָוהיִל איִבְנ הָּפ ןיֵאַה טַפְׁשּוהְי
 ינַאו ותֹאַמ הָוהְי-תֶא שורדל דַמָאדשיא דֹוע .טפְׁשוהְילֶאולֲאָרְשִי
 אּוָה הָעְרל יוימיחלכי יּכ ּהָבוטְל ילע אָבְנְתִמ ּוגְניִא יִּ יהיתאנש
 דל ארק :ןּכ למה .רמאידלא טֿפְׁשוהי רָמאיַ אָלָמיב ּוהיביִמ
 לֵארְׂשִי ְךֶלַמּול :אָלְמְְִב וָהָכֹימ רָהֹמ רָמאיַו דָחֶא סיִרְסלֶא לֶאְרשי
 םיִדְנְבי םיִשָּבְלְמ ּואְסָּכ לע שיא םיִבָשוי  הָדּוהְיד למ טָפָשוהיְו
 :םֶהיִנָפל םיִאְּבנְתִמ םיִיִבָנַהלָכְו ןורְמְׁש רעש חַתַּפ רַב םיִבְׁשוְו

 הֹוהְי רַמָאהּכ רמאלו לזרב ינרק הָנעַנַּכְְִב ּוהָיקְרצ ול שערו
 רָמאל ןָּכ םיִאְּבְנ םיִאיִבּגַהלֶכְי :םָתֹלַּכ-דַ םָרֲא-תֶא חַּננִּת הָלֲאְב

 ךֶאְלסהְוי* = = +ףלפה ריב הָנהְי ןתְְו חלה לעג תֶמָר הלע
 םיִאיִבָּנה יִרְבִּד הנה רמאל ילִא רֵבּד ּוהְיָכיִמְל אֵרְקְלוְּךְלֶה"רַׁשַא
 :בֹוט ָּתְרַּבְדְו םֶהֵמ דחאָּכ ּךְרְבְד אָנְדיִהְיְו ךְלֶמַהְלֶא בוט דָחֶא"הָּפ
 :רָּבַדַא ותא יהא רָמאידרָשַא-תֶא יִּכ הָוהְיְ-יַח ּוהְיָכיַמ רָמאָיַו
 רעל תֹמְר"לֲא ידלגה ּהָכיִמ ויָלֵא לפה רַמאיִו ללמַה-לָא אביו +

 רָמאּיַ :"םֶכְדָיַב ּונְתַּנִיְו וחיֵלְַהְו לע מאיו יֵלְּדחֲאםִא הָמָחְלִמ

 קר ילֲא רּבדְת"אָל רֶׁשֲא ּךעיִּׁשִמ יָנֲא םיְִעְפ הכיר דלה יל

 .םיִרָקֶהְלַע םיִצופְנ Fo יִתיִאְר
 הער ןהלְיא רַשַא ןאצַּכ

Cp 18, 2 6 nh], id in v sqq (cf ad IR 22,3) | 3 | <65* )41 6[(; זה 
  | 6 + 7* | 7*lc nonnרבד >65* | 5 16 6 15 22,6 'ָאָה 4 | 166 22,4
MSS 1וּתֶאַמ | לל 18 22,8 םא | 8  ּוהְכיִמ, 0 ּוהיָכִמ | ף ** cultu regio 

 ( l hic ‘prb fl etcfad IR 22,10קזק (ןָמֵּגְרַא) םֶדֹובְכ יִדְנּב ;  <:Rקזס 'ָגּב; שוי

12 lc 6 (AAdAndav) IR 22,13 ורב | 13 IR 22,14 64 + 6יִלֶא | 14 5 6 ט 1 

 םֶהָל.  | = IR aliter || 16 pl MSS IR 22,17ל 1 6 1 22,15 'ָחָנ | 3
83° 



 12 ב םימיה ירבד 33—18,17

 :םֹולָׁשב ֹוֵתיֵבְל-שיִא ּובּושָי הָּלֵאָל םיגֹדַא-אל הוהְי רַמאֹיַו
 אֵּבנְת-אל יא יִּתְרַמָא אלה .טפְׁשוהְי-לַא לֵאָרְׂשִידלַמ רַמַאָיַויל
 יִתיִאְר הָנהְירַבְד ּועַמְׁ כָל רָמאיָויפ פ :עֶרְל-םִא יִּכ בוט יִלָע
 :ולאמְּׂו וניִמדלע :םיִדמע םיִמָשַה אָבְצלְכְו ואְסְּכלע בשוי הָוהְיְדתֶא
 תמר לפיו לע לארשי"ךלמ בָאְחֶאדתֶא הָּתַפִי יִמ הֶנהְי רָמאיופ
 ךמעיו ַחּורֶה אציו :הָכָּכ רמא הֶזְו הָכָּכ רמא הז רָמאיַו רעל
 רָמאיו=: :הָמַּב ויָלֶא הָוהְי רָמאיו ּונתפַא ינַא רָמאִיַו הָוהְי נפל

 לָּוּתימגְו הָּתִּת רמו וָיִבְנלְּ יְִּב רַׁש חור יִתייהְו אצא
 הָלֶא ְּךיאיבְג ייֵפְּב רֵתַׁש חור הָוהְי ןַתְנ הָּגַה הָּתַעְני :ןכהׂשעֶו אֵצ
 -תֶא ו הָנענְכְב ּוהָיִקְרצ שגו=ג = = :הָעְר יל רָּכִד הוה
 רב יִּתַאְמ הָוהי"חור רבָע יִדְרְדַה הז יא רָמאיִו יִחְלַהִלע ּוְיָביִמ
 רֶדָח אָֹבְּת רֶׁשֲא אּוָהַה םִּיּב הָאֹר ְּךנה ּוהיָכיִמ רָמאַָוצ :יָּדָהֹא
 והָביִׁשֲהַו ּוהְיְכיִמ"תֶא ּוחְק לֵאָרְשִי ְֶלַמ רָמאיני5 :אָבְחַהְל רדָחְּ
 רַמָא הָּכ ימֵּתְרַמַאו= ִּדְלַמַהְִּב יׁשֲאֹוילֲאְו ריִעָהירׂש ףןּומָא-לַא
 רע ץחל םִיָמּו חל םֶחָל ּוהָלָכֲאַהְו אלה תיִּב הֶז ּומיִש ָךְלַמַה
 רָבְדאל םולשְּב בּושָּת בושם ּוהָיַביִמ רָמאיַול :םִולְׁשְב יבוש
 לַארׂשִו- למ לעיו ימלּכ םיִמע ּועָמש רַמאיוי יִּב הָוהְי
 -לֶא לֵאָרְׂשִ ךלמ רָמָאיִרפ :דַעְלּ תַמָרלֶא הָדהְידַלִמ טָפָשוֶהיו
 ׂשֵַּחְתִי 'ָךָדְנְּב ׁשבְל הָּתַאְו המְחְלַמַב יאֹובְו ׂשַּפַחְתִהי טֿפְׁשוהְי
 בֶכָרְה יִבָשתֶא הָּוצ םַא ךְלָמּו :הָמָחלַמַּב "אביו לַאָרׂשִי למ
 ּלמ"תֶאְדא יב לּודְנַהתֶא ןָטָקַהתֶא מחלת אל רמאל ול" רֶׁשֲא
 ֹורָמֲא הָמָהְו טֿפְׁשּוהְי-תֶא בֶכְרַה ירש תֹואְרַּכ יהי: :וֶּדבְל לֶאָרְׂשִי
 ורְזע הֹוהיו* טְפְׁשּוהְי קעזינ םֶחלִהְל ויל ףבסיו אוה לארָשי"דלמ'
 הָיָה-אְל יִּכ בֶכְרֶה רש תואר יהיו :ּנַּמִמ םיִהלֲא "םתיִסיו
 דתֶא יו ומְתְל תַשָקַּב ךשֶמ שיאו :ויָרַחֶאַמ ובּושיו לַאָרׂשִ למ
 יידי ךפה בָכְרְל רָמאיַו ןירשה ןיִבו םיִקְבְּדַה ןיּב לארי ּךְלִמ
 17 166 זת 22,18עְר | 18 * 6 ןַכ אל | * IR 22,19 עמש || 5 1 ('מימ) וילע דַמֹע |
 Ig dl c 68} IR 22,20 || 2r IR 22,22 Di || 22 ins c GALSY IR 22,23 7לכ |
 23 *> 18 2224 || "! ְךִּתִא | 25 * 8 Vn Eu(u)jnp 5™6 !ןגמס || 5 6 + 60-
 אסצדא | 26 5 65 115 22,27 פות; 60 46 זז 22,26 || * 5155 רצ || 5 18 יִאב |
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1 06 CHRONICA II 1293 

 אּוהַה םּיְּב הָמָחְלִמַה לעת :יִתיִלְחַה יכ 'הָנחִמהְִמ ינתאַצוהו
 תַמַּיַו בֶרַעָהִדדַע' םֶרֶא חַכְג הָבְּכְרֶמַּב 'דימעמ הָיָה לֵאָרְׂשִי ְּךִלַמּו
 וָתיִּבלֶא הָוהְיידלמ טָפָשוהְ .בָשייי 9 :ישֲמְׁשַה אוב תַעְל
 -לֶא רַמאיַו ּהֶזחַה יִנְנֶחְְוִב אּוָהְי ונפל אציל :םלָשּוריְל םֹולְׁשב
 לע תאזְבּו בֶהֲאְּת הָוהְי יאְנָשְּו רז עשרה טֵפְׁשּוְהְי למה
 ְּתְרעביִּכ ךמע ּואְצְמִנ םיבּומ םיִרָבְּד לֶבַאּי :הָוהְי יִנָּפְלַמ ףצְק
 :םיהלאה שרל בבל ָתֹוניִכֲהו ץֶרָאָהדְןִמ תֹורְׁשֲאָה

 א דַע יעְבָש ראב םַעְב אציו ks םֶלְׁשריִּב טָפָשוהְ בש

 אר םיִפְׂשַה- re dn :ריעו ₪ תורצבה .הָדוהְ ירָעדלֶבְּב
 רַבְדִּב םֶכַמַעְ הוהיל יִּכ ּפׁשִ םֶדֲאְל אל יִּ םיִשע םָּתַא"הָמ
 הוי כ ושעו ורְמֶש םכילע הוהְי-דַחַפ יִהְי הָּתַעְול :טְָׁשִמ

 טּפְׁשִמְל לאש תובאה ישארמו םיִגַהְכַהְ טיולהדמ טָּפָשוהִ
 תֶאְרִיּב ןּושִעַת הָכ רָמאל םָהילֲע וצינפ :םלשּורי ובשיר ביִרְלְ הָוהְי
 וםָכיַחַאַמ םַכיֵלֲע אוביזרָשא ֿביֶר-ָלְכְווס :םִלָׁש בכלב הָנּומֲאַּב היה
 יֶטּפְׁשִמלּו םיִקָחְ מל הָרֹוּת"ןיִּב לויב םָהיִרָעַּב םיִבָשּיַה
 םֶכיחַא-לעְ םָכיֵלֲע ףצְקהיָהְ הָוהיִל ומשא אָלְ םא םֶּתְרַהְזַהְו
 לְכָל םפיִלע שארַה ןהכ ּוהָיְרמַא הָּגַהְויי :ּומָשֶאָת אל ןושעת הָּכ

 "רַבְּד לכל .הדוהוהתיבל דיִנָּנַה לאָעַמָשְיְִב והדת הוהְי רַב
 :בֹוטַה-םַע הָוהְי יקיו ושעו וקח םֶכיִנַפְל םִיולֲ םיִרְטְׁשְו מַה

 וםֶהַּמעְו ןומַע יִנְבּו בָאֹומדיַנְב יב ןֵכייַרֲחַאיֶהני20  פ
 רמאל טפָשּוהְיְל ּודיִגיו ואביו? :הָמָחְלַמל טפָשוהי"לע םיִנֹוּמעֶהַמ
 איִה רַמָּת ןֹוצְצַתּב םָּנַהְו יםרַאמ םיל רֶבְעַמ בֵר ןומָה יל אָּב
 םוָצ"אָרָקִי הוהיִל שורדל ויָנָּפ-תֶא טַפְׁשּוהְי ןַּתיַו ארו :יֵדַּג ןיע

 הָּוהְי יֵרֲלכִמ םג הוה שקל הדי ביו :הָרּוהי"לכ"לע
 םַלָׁשּוְריִו הָדּוהְי להק טפָשּוְהְי דָמַעַיַ :הָונהְיתֶא שָקַבְל ּואָּב
 ניִתְבַא יִהְלֶא הָוהְי רמאינ5 :הָׁשְדֲחַה רַצָחַה יִנָּפְל הָוהְי תיִבְּב

NN RR 
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 1294 ב םיטיה ירבד 21—20,7

 םִיוּגַה תֹוְכְלֶמַמ לֶכְּב לשומ הָּתִאְו םִיַמׁשַּב םיִהֹלֲא אּוָה"הָּתַא אָלֲה
 שוה ניהלֲא הָּתַא ו אָלָה :בָצְִתַהְל ּךָמע ןיִאְו הֶרּובְגּו חָכ ְְדָיְבּ

 םֶהָרְבַא עֶרנל תהי לאָרְׂשִי מע ינְפלִמ תאֹוה ץֶראָ לבְָותֶא
 :רֶמאַל ָּךְמַׁשְל ׁשּדְקִמ הבול ּונְבִַו ּהָבִּוְבָשּיַ :םֶלועְל ָּךְבהֶא
 תיָּבַה יִנָּפְל הָדְמִעַנ בָעְרַו רֶבָדְו טופש בֶרֶח הָעְר ובילע אֹובְּת-םָאּפ
 עַמְׁשִתְו ּונֲתְרָּצִמ ולא קעזנְו הָנִה תוּבּב ּךמְש כ נפל הּזַה
 הָּתַתְנאְל רָשָא ריִעָש-רַהְו בָאומּו ןומע-ינב הָּגַה הֶּתַעְויי :עישותְ
 אָלְו םהילעמ ּורָס יִּכ םִיָרְצַמ ץֶרָאמ םֵאֹבְּב םָּהְב אבל לַארְׂשִיל
 רָשַא יּדִתָשְרִיִמ ושר גל אבל יוניִלֲע םיִלָמנ םה-הַנִהְווי :םּודיִמְׁשִה
 ןומָהָה ינפל חכ ּונָּב ןיא יִּכ םָּב" טֵפְׁשִת אלה ּניִהְלֲא = ּונָּתְׁשִרּוה

 :גניניע ּךָלֲע כ הֶׂשֲעג"המ עדג אָל ּונָחנַו ּנילֲע אָּבַה הָוה בֶה
 פ | יָהיִנְבּו םָהיֵׁשְנ םָפטדםני הָוהְי יגל םיִדְמְע הדּוהְילָכְי
 יִנְְּןמ ינכַה הֶיְנַּתמְְּב ילָאיִעְיןְּב הָינְבִּב ּוהָיָכְזְּב ילֵאיזֲחיְויצ
 ילָכ ּובישקה רָמאיו 5 :לָהָקַה ךותְּב הוהְי תור ֹוָלְע הָתָיְה ףַסֶא
 םֶּתִא םֶכָל הָוהְי רַמָא-הּכ טֵפָׁשֹוִהְ למה םלשּוְְי יִבָשִיְו הָדּוהְי
 הָמַמְלַמַה םכָל אל יִּכ הֶּזַה בֶרָה ןומָהַה יֵּנְּפִמ ותַחָּתדלַאְו ואְריִתְלא
 םֶתאָצִמּו 'ץיצה הלעמְּב .םילע םָּנַה םֶהיְִע ּודָר רָחְמי :םיהלאל יִּכ

 תַאָוְּב םְָלַהְל םָכָל אליז :ילֲאּרְי רב יִגָּפ לַחנַה ףוָסְּב תא
 -לא םַלָשּוְריִו הָדּוהְי םֶכָּמְע הֶוהְי תעּושידתֶא ּואְרּו ודמַע ּוביְתָה
 טָפָשוֶהְ רמי :םָכמע הוה היפ ּואצ רָחָמ ּותַחָּת -לֶאְו ּואְריִּת

 רכב משה למ לחג :ב לארי הלא א
.* 7 >... 

 הָדּוהְי יִנּועְמִש רַמאיו טֿפְׁשּהְי דַמָע םֶתאַצְבּו עיקְּ רָבְדַמ ואְציו
 ויָאיִבְנַב ּוניַמֲאַה ּונַמָאתְו םֶכיֵהלֲא הוהיּב ּונימאה םלָׁשור יבשיו
 < חה -תַרְַהְ םיֶלְלַהְמּו הוהיל םיררשמ דמעיו םַעָהלֶא | ץעויג :ּוחיִלְצַהְו

 םיִרְמָאְו ץּולָחַה יִנָפְל תאצְּב שָדְק
 :ְְּּסַח םֶלועָל יִּכ יהיהיִל ּודֹוה
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 ןומע יִנְּבִדלַע םיִבְראְמו הָוהְי ןַתָנ הָלָהְתּו הָּנְרֶב ּולָחַה תַעְבּו
 ןומע יִנָּב ּודָמַעְיַו3 :ּופְגֶניו הדּוהיל םיִאְּבַה ריִעָשְדרַהְו בָאומ
 יִבָשויְּב םֶתולָכְכּ ריִמְׁשַהלּו םירחהל ריִעָשְ"רה יבשיזלע בָאֹומּו
 רָּבְדִמַל הָּפְצִמַה-לַע אָּב הָדּוהְיְו :תיחשמל ּוהֲעַרְּב שיא ורע ריִעָש
 אביו 5 :הָמילְ ןיִאְו הָצְרַא םיִלָּפ םיִרְנַּפ םָגַהְו ופה לֶא ּונָפִיו
 יםיִרְנַפּו ׁשּוָכְרּו ברל יםָהְב ּואָצִמִיַו ללׁש-תֶא זָבָל ֹומעְו טֵפְׁשֹוהי
 םיִזזב הָשולש םיִמָי ּויָקִיו אָשַמ ןיִאל םֵהָל ולי תודָמח ילכו
 יִּכ הָכְרְּב | קמעל ולהְקנ יִעיִבְרֶה םויבּו6 :אּוה-בר יּכ לְלׁשַה"תֶא
 הָכְרְּב קָמע אּוָהַה םִיָקַּמַה םֵׁשתֶא ּואְרָק ןֿכ-לע הוהְיתֶא ּוְכְרַּב םש
 םֶשארְּ טָפָשּוהיְו םֶלָשּוריַו הָדּוהְי ׁשיִאלָּכ ּובְׁשיוז :םויַהדדַע
 ואבא :םֶהיִביּואַמ הוהְי םֶחָמשיִ הָחְמְשְּב םֶלָשּוְידלא בּושֶל
 דחפ יִהְיַופ :הָוהְי תיֵּב"לָא תורְגְצחְבּו תוְרְנְכְבּ .םיִלָבְנְּב םֶלָשּורְי
 יביא םַע הָוהְי םָחְלְ יב םעְמְָּב תוצְראַה תֹוכְלְמַמ"לְּכ לע םיִהְלֲא
 ס  :ביִבָּסִמ ריָהְלֶא ול חני טַפְׁשוְהְ תּוכְלַמ טְקְׁשתס :לֵאָרְׂשִ

 וכְלָמְּב הָנָׁש ׁשֵמָחְו םיִשלָש"ןּב -הדּוהידלע טַפְׁשּוהְי למ
 :יִחְלְׁש-תַּ הבּוזע ומא םשְו םלָשּוריִּ למ הָנָש שָמָחְו םיִרָשַעְו
 יִניִעְּב רָשּיַה .תושעל הָּנִמִמ רֶסדאלְ יאָמֶא ויבֲאי ְּךֵרֵדְּב ליו
 יַהלאל םֶבָבָל ניִכָהדאְל םַעָה דַעְו ורסדאְל תֹוִמְּבַה ְךַא :הָוהְ

 םיִבּותְּכ םָגה םיִנֲחָאָהְו םינשאָרה טֶפְשְְּי ירד רֶתְיוי :םֶהיִתְבַא
 ם ּולֵאָרְׂשִי יִכְלמ רֶפַס"לַע הָלֵעְה רֶׁשֲא יֵנָנֲחְִב אּוָהְי יִרָבְּב
 לֵאָרְׂשִייְְלַמ הָיְזַחַא םָע הָדּוהידִלַמ טֵפְׁשּוהְי רַּבַחְתֶא ןכזירחָאְו5
 ׁשיִׁשְרַּת תֶכָלְל תנא תושעל ומָע ּוהָרְּבַחיַו* :תוָשעל עיִשְרֶה אּוה
 הָשַרַמִמ יהוד רֶזַעיִלֶא אָבְנְתִיַוז :רֶבָּג ןויצָעְּב תנא ושעינ
 שמא הָוהְי ץֶרָּפ ּוהיָוִחַאדםַע ָךְרֶּבִחְתַהָּכ רָמאָל טפְׁשוהְי-לע

 שק +

 :ׁשיִׁשְרת- לֶא תֶבָלָל ּורצַע אלו יֵתויְנָא ּוְרָבָשיַו
 דיִנְּד ריִעְּב יויָתֹבֲא-םַעי רֵבָּקַו ויָתבַא-םַע טְפְׁשֹוהְי בֵּכְׁשוו 1

 ָאיחִיְ הירזע יטָפָשוהְי נב םיַאולְו :ויָּתְחַּת ֹונְּב םֶרֹוהְיְךֶלַמיַ
 ּךלמ טָפָשוְהְ יַנְּב הָלֲאלַּכ ּוהיִטַפְׁשּו לאכימה הירזענ ּוהָיְרַכְזּ
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 1296 ב םימיה ירבד 21,329

 תֹונָּדְנִמְלּו בָהֶזְלּו ףֶסַכְל תובר תונְּתַמ םֶהיִבָאיםֶהְל ןֶּתִיַוי :ילֶאְרְשי
 :רֹוכְּבַה אּוְהדיִּכ םרוהיל ןַתַנ הָכְלְממַהתֶאְ הָדּוהיִּב תֹוְרְצְמ יִרָעְִע

 ויַחֶאלּכתֶא גרה קּזִחְתִיַו ֹויְבָא תֶכלִמַמ-לע םָנֹוהְי םָקיוי ס
 ּוכלמְּב םֶרּוהְי הָנָש םוש םיִׁשלְשְּב :לֵאָרְׂשִי יֵרָׂשִמ םַגְו בֶרָחְּב
 רֶׁשֲאַכ לֶאְרְשי יכלַמ וְְּדְּב לי :םלָׁשוְיְּב למ םינש הָנֹמְׁשּו
 יִניִעְּב עֶרָה שעיו 'הָשא וֶל הָתְיִה בָּאְחֶאתַּב יִּב בָאְחִא תיִּב ושַע
 רֶׁשֲא תיִרְּבַה ןעמל דיִוְד תיָּביזתֶא .תיִחְׁשהְל הוהְי הָבָא-אלוז :הוהְי

 :םיִמָהילָּכ 'ויִנְבְלּ ריֵנ ול תַתָל רַמָא רשאכְו ידינְְל תַּ
 רָב ְָלָמ םָהֹיֵלְע ּוכיִלְמַַו הָדּוהְי"דִי תַחָּתִמ םֹורָא עַׁשְפ ויִמָיְב
 םּורָא-תֶא ו הָלֵיַל םק יִהְיּו וָמִע בֶכָרָה"לְכְו יויָרְׂש"בעי םֶרֹוהְ
 הָדּוהְידדְי תַחַּתַמ םֹודָא עַׁשְפַיויפ :יבָכָרָה יֵרָׂש יתֶאְו ויָלֵא בֵבֹוּפַה
 בנָע כ וָָי תַחָּתִמי איָהה תעְּ הנבל עַשַפִּת וָא ₪ םיַה דע

 | ו :הָדּוהְ ית אַסֲא יכְדְבּו ךיִבֲא 0 ברב יה

 .  תנהְּכ םלְָּי יִבשותֶאְו הָדּוהְיתֶא הנו לאְרָשִי יכלמ רב
 = הגה :ָּתגרָה ָךִַּמ םיבוטה ּיִבָאתיּב ףיִחאְדתֶא םגְו בָאְחִא תיִּ
 ְׁשּוכְרלֶבְבּו ְּךיֵשְנְבּו ּךינְבְבּו ךֶּמעְּב הָנֹודְנ הָפגמיףגנ הוה
 םיָמְי ילֹחַהןִמ ךיִעמ ּואציײדע ּךיעַמ הָלֲחַמְּב םיבר םייָלֲחְּב הָּתַאְוי
 םיִבְרעָהְו םיּתְׁשִלְּפַה ֹוָר"תֶא םָרֹוהְי"לֲע הוהְירַעוֿפ  :םיָמָילַע
 -לָּכ תַא ּובשיו ָהּועָקבו הָדּוהיִב ּוָלַעַיַויז :םיִׁשּוּכ ךיזלע רֶׁשֲא

 כ ןּב ול"רַאְׁשִג אָלְו ויֵׁשָנְו וינְּגיםנְו ְךֶלֶמַה"תיִבְל אָצְמנַה ׁשּוכָרָה
 יִלֲחָל ּויֵעַמְּבו הֹוהְי ֹופָנְנ תאז7לָּכ יִרְחֶאְו5 ויִנְּב ןטק 'זַחֶאוְהִיסא
 םִיֹנְׁש םיִמל ץֶקַה תאצ תַעְכּו םיִממו םימיל יהיו :אפְרַמ ןיִאְל
 הָפְרָש ימַע ול ּושָעאלְו םיִעְר םיִאְלָחַתְּ תֶמיו ולֲח םַע וויָעָמ ּוָאצִי
 םיִנָש הָנומְשּ ובְלְמְב הָיָה םִַּתְׁש .םיֵׁשלְׁשדןבי :ויתבַא תַפְרָשַּ

 5 1 6 860 63 40155 /ופ הֶדּוהְי | 5 65% ותְכִלַמִמ לע (earéorn) םק |
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 תֹוָרְבְקְּב אָלְו דיו ריֵעְּב ּוהְרְּבִקיו יהָּרמֲח אָלְּבי ךְליו םֶלָשּוריִּב ְךַלָמ
 :םיִכלַמַה

 יב ויִּתְחַּת ןטקַה נב ּוהָיְזִחַאתֶא םֶלָשּוְִי יִבְָשוי ּוכיִלמּוו 2
 ּוהיְזַחַא ּךְלֶמִיו יהגחמל םיִבְרַעְב אָּבַה דּודְּגַה גְרָה םיִנשאְרֶהלָכ
 והיזחא הָנָש יםיתְשּו םיִעָּבְרַא'ןֶּ* חם :הָדּוהְי ךְלַמ םֶרוהיְְְב

 :יִָמְעְתַּב הילתע וא םש םלְשּויּב ֵלְמ תַחַא הָנְָו וכְלָסְ
 :ַעיִשְרַהְל ֹוֵתְצעֹוְו הָתְיָה וָמִא יִּכ בָאְחַא תיּב יֵכְרדְּב ךַלָה אה"
 יִרֲחַא םיִצעוְי וָלדּויָה הָּמַה יִּכ בָאָחַא תִיַבְּכ הָוהְי יֵניֵעְּב עָרֶה שעיו+
 -ןֶּב םְרֹוהְי-תֶא ל לֶה םָתצֲעַּב םנ5 :ול תיִחשַמְ ויִבָא תומ
 דַעְלִּ יתומְּ םֶראְדְלַמ לֵאזֲח-ילע הָמָחְלַמל לֵאָרׂשִי ףלמ בֵאָחַא

 רֶׁשֲ םיִּכַמַה "יָּכ לאָעְרזיְ ּפרְתַהְל בֶׁשיופ :םָרוי-תֶא יםיִֵרָה כי
 םֶרוהְיְְב 'ּוהְירזְעו םָרא ְּךֶלַמ לֶאהָזֲח"תֶא ֹומֲחלַהְּב יהָמְרְב ּוהְּכַה
 הלח-יפ לאָעְרֶזִיַּב בָאחַאְְִּב םָרֹוהְי-תֶא תֹואְרְל דרי הָדּוהְי ְּךֶלַמ
 אצי ֹואֹבְבּו םֶרוידלא אֹובָל ּוהיְזַחַא תַסּובּת הָתְיָה םיהלָאמּוז :אּוה
 תיָּבדתֶא תיִרְכַהְל הוהְי וִתָשמ שא יִשָמְנְב אּוהְיְדלֶא םֶרוהְידםַע
 הֶדּוהְי יִנָשתֶא אָצִמיַו בָאַחֶא תיִּבדםַע אּוהְי טפָשַהּכ יהיו* :בָאְחַא
 והיְזַחַא-תֶא שקביופ :םֶגְרהי והיזחַאל םיִתְרָשִמ ּוהיְזַחַא יח יִנָבּו
 %הֶתיִמִיַ אּוהידלֶא .ּוהָאְבִיַו ןוּרְמְְׁב "אֵּבַחְתִמ אּוהְ והללו
 -לָכְּב הָוהְי-תֶא ׁשֶרְּדירְׁשַא אּוה טָפְשוהְיְְִּב ֹורְמֲא יִּכ והָרּבְקיו

 ס  ּהָכלמְַל כ רעל היְזַחַא תיל יאו בב
 -תֶא רגדתו םֶקָתו הָנְּב תַמיִּכ הָתַאְר ּוהָיְזחַא םָא ּוהָיְלַתַעַויס

 "תֶא ְךֶלמַה-תַּב יתַעְבְׁשוְהְי קִּתניי :הָדּוהְי תיִבָל הָבלמַּמַה עַרָזלָּכ
 ןֶתִּפַו םיִתְמּוְמַה ךְלָמַה"יִנְּב ְךוָתִמ ותא בָנְנִתַו ּוהיְזַחַאְּב שאו
 ךלָּמַה"תַּב תעֶבְּׁוהְי ּוהְריִּתְסַּתַו תֹושַּמַה רחב ּותְקִניִמ"תֶאְו ותא
 ןנָפִמ 'ּוהיְוחַא תֹוִחֲא הָתְיָה איֵה יִּכ ןֵהּכַה עֶדְוהְי תָׁשֲא םֶרוהְי

20 °° 6 otx év éraivw (cf arab) || Cp 22, 1 ™° 6°“ em 001006, )01( 6% 
oi AA(e)yuatoveic, 6% én’ abrolg amd ridv ApaBwv [BapBdapwv] kai tdv Aua- 

Zovieiu év tf ropeuBoAfl || 2 *° 6A 20, G&S 2R 826%: 22 (sic IMS™S) | 
5 GF Axaag || § * 2R 8,28 DY |» 6” nַבַּרְמ 6 6% || > | 6 6 םיִמרֶה vel c pc 
 | [ | 6*1c ca 12MSS 65 2R 8,29 7םיִמְרַא(ָה) ; 5% םימדא 2% 96 1155

  | g=6ב  | 88 pl MSSתומ-- | 516 15185 טופ 28 ּוהָיְזִחַאְו -6 5
iarpeudéuevov || ° 1c Vrs 1NDQ— || ro l c nonn MSS Vrs 2R 11,r אַדAI | 

rr ° 6% 2R 11,2 YJW—, prb rectius || °° >2R, partim >6. 



 1298 ב םימיה ירבד 23,13—22,12

 ׁשַׁש אֵּבַחְתַמ םיִהלֶאַה תיִבָּב םֶּתִא יָהָיַנ יי :'ּוהְתַתיִמַה אָלְו ּוהָיְלַתִע
 קּזַחְתַה תיִעְבְשַה הָנָשְבוי 28 :ץֶרֶאָה לַע תֶכָלֹמ הָילַתע םיִגש

 ב למשל 'סֶרְוְִב הָיְרְַעְל תואמה יִרָתֶא חיו עה
 'טָפָשיִלָאדתֶאְו ּוהיְעןְב 'ּוהְישַעַמדתֶאְו דְבועְָב ּהְירנעְַו נסו
 -לָּכִמ םִיוְלַהתֶא ּוצְּבְקִיַנ הֶדּוהיְב ובסינ> :'תיִרָּבַב ֹוּמִע יָרָכְז"ִּב
 תֹרָביַ :םֶלָשּורילֶא ּואביַו לֶאְרשיל תֹובֲאָה ישארו הֶדּוהְי יִרָע
 -ןֶב הּנִה םֶהְ רָמאיַוי מַה םיָהֹלֲאָה תיִבָּב תיָרְּ לֵהקַה ל
 רֶׁשֲא רֵבְּרַה הָזצ :דיִוָד יִנְּב-לַע הֹוהְי רֵּבְּ רַשאּכ למ למה

 םיִפַסַה יִרעָשל םוָללְו םיִנֲהכל תּבְׁשַה יֵאְב םָכִמ תיִשְלָשַה ְשע
 תֹורְִחְּב םֶעָה"לָכְודֹוָכְיַה רעׁשְּב תיִׁשלְׁשהְךֶלֶמַה תיִבְּב תיִשׁשַהו
 םיִתְרַׁשִמַהְו * םיִנֵהְּכַה-סִא יִּכ הֹוהְיתיַב אֹוביחלַאְוֿפ :הָוהְי תי
 :הָוהְי תֶרָמַׁשִמ ּורֲמְׁשִי םֶעָה לכו הָמַה שֶדְקדיִּכ ּואָבָי המה םיולל
 תִיַּבַה-לֶא אָּבַהְו ֹודְיְּב וילו ׁשיִא ביֵבְס ּךְלַמַהתֶא םיולה ּופיִקַהְוז
 הּוהְי-לְכְ םיולה ושעיול :ּותאָצְבּ ואב ְֶלמַה-תֶא ּויהְו תֶמּוי
 תָּבְׁשַה יִאְּב ויֵׁשְנַא-תֶא ׁשיִא ּוחקיו |הּכַה עַדָיוהְי הּוצדרָשַא לָכְּ
 תי :תֹוקְלְחמַה"תֶא ןָהֹּכַה עֶדיֹוהְי רַמָפ-אְל יּכ תֵּבְׁשַה יַאצֹוו םָע
 -תֶאְו תֹוּננַמַה-תֶאְו םיִתיִנְחַהְדתֶא 'תואָמַה ירָשְל ןהּכַה עָדָיוהְי
 דלָּכ"תֶא דָמַעיִריפ :םיִהְלֶאָה תיִּב רָשַא דיו למל רשא םיִטְלשַה
 תיבה ףתָּבדדע תיִנָמִיַה תִיָּבַה ףַתָּכִמ ודב וחלש ו שיִאְו םַעָה
 ךֶלָמַה"ןְביתֶא ואיִצְויָוי :ביִבָס ֶלָּמַה"לַ ג זמ תיִלאַמְׂשַה
 עֶדיֹוהְי ּוהָחָשִמִיַנ ותא וכיִלְמיו תּודָעָהתֶאְו רֶָנַהתֶא ויִלָע ּוָנָתִיַ
 םַעָה לוקתֶא ּוהיְלֲתַ עֶמְׁשתַוַי ס ךְלַמַה יִחָי ּורָמאיו ויִנָבּו
 אָרַתַוי :הֶנהְי תב םַעָהלֶא אֹובְּתַו ךָלָּמַהדתֶא םיִלְלַהְמַהְו םיִצְרַה
 -לַע תורָצְצְחהְ יםיִרָשַהְ אֹובַמַּב *ודּומעדלע דמוע למה הָּגִהְו
 יִלְּב םיִרְרּושַמַהְו תרָצַצִחּב עקותו ַחַמָש ץֶרֶאָה םַעדלְכְ למה

 רָשָק מא ָהיֶדנּב"תֶא והיְלַתְע עֶרְקתַו לָלַהָל םיִעיִדומּו ריֵׁשַה
 זז * 28 תַמּוה | 12 16 52*6 2 113 ּהָּתָא | 0ק 23, ד * 6 !שפ66 || ל 6
 ושקסוג || < 6 ₪\(00(00)0)וסע 9 22005 6+ 1 9,12 || 5 65 ן-- || * 65% הֶיְרִכְז |

 - 6000%*+ % (F xk. Expigav) rT. vidv Tod Baoiתיִּבב.1 8 | 3 6-4 א. 85

Aews | 5 6 (Th ueoy) ]iהתִיכו( vel ּךוָּתַה )cf Jer 39,3) 3 Dא ;הַטַּבָּחִי 11,6 
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 רָמאּיַנ ליחה יּוקְּפותֹואַּמַה יִרָשְתֶא ןהפה עֶדָיוהְו יאצויני+ :רָשְק
 בֶרָחַּב "תַמּוי .ָהיִרַחֶא אֵּבַהְו יתֹורָרְׂשַה תיִּבְמ-לֲאי ָהּואיִצוְה םֶהָלַא
 אוָבְּתַו םִיַדָי ּהָל ּומיָשיַנ55 :הָנהְי תיִּב ָהּוְתיִמְת אל ןֵהֹּכַה רָמָא יִּב
 פ  :םָׁש ָהּוִתיִמיַ למה תיּב םיִמּופַהְררעְש אֹוְבְמלֲא
 םַעְל תֹויְהל למה ןיבו םַעָהלָּכ ןיבּו ניב תיִרְּב עֶדָיוהְי תָרְכיווֿפ
 -תֶאְו ויַתחְּבְזמתֶאְו ּוהָצִתִיַו לעֶבַה-תיֵּ םעֶה"לְכ אבו 7 :הוהיִל

 םָשופ :תֹוִחּבזִמַה ינְפל ּוגְרָה לעַּבַה ןָהכ ןֶּתַמ תֶאְו ּורֵּבְׁש ויָמְלַ |
 -לַע דיו קלָח רֶׁשֲא ולה םיִנָהְכַה דיִּב הָוהְי תיִּ תק עֶרָיוהְי
 הָחְמְשְּב הָשמ תַרותְּב בּוְתְּכַּכ יהוה תולע תולַעהל הָנהְי תיָּב
 -אָלְו הָנהְי תב ירעש-לע םיִעוָשה למי :דיִוד ידי לע ריש

 -תֶאְו םיִריִּדאָהתֶאְו תואָמַה יִרָשְתֶא חיי ּ:רָבְּדילְכְל אָמָט אובָי |
 הָוהְי תיֵּבִמ ךְלָסַה-תֶא ידָרֹמַו ץֶרֶאָה םַעלָּכו תֶאְו םֶעְּב םיִלָשוְמַה
 אָּפּכ לַע 'ּךלְמַהדתֶא ובישייו' ּךָלָמַה תי ןויְלָעַה רעש-ךותְּב ואבי
 ּוהָיְלַתע-תֶאְו הָמְקַׁש ריִעָהְו ץֶרָאָה"םעילָכ ּוחְמְשיַוְיי :הָבָלְמַמַה
 פ  ובְרָתְּב ּותיִמַה

 םלָשּוריּב ךַלְמ הָנָׁש םיִעָבְראְו וכְלְמְב ׁשֶאֹי םיִנָש עַבָשְְּבי 4
 דלָּכ הָנהָי יִגיִעְּב רָשָּיַה שָאוי שעיו* :עבָש רָאְּבִמ הָיְבִצ ומִא םשו |

 םיִנָּב ךֶליו םִיָּתְׁש םיִשָנ עָדָיהְו וקאָשַּ: 5  :ןהפה עֶדָוהְ ימי
 -תֶא שָּהַחל שאי בלע הָיָה ןבְדיִרַחֶא יִהְי :תוְנְבּ
 ירעל וא םֶתְ רַמאיַ ולה םיִגָהְכַהתֶא ץבקיופ :הָוהְי תב
 הָנש יִּדִמ םַכיַהְלֶא .תיּבזתֶא וקּוחְל ףֶסַכ לֵאָרְִׂירלְּכִמ ֹוצְבָקְו הָלֹוהְ
 מַה ארקינ5 :םיולה ּוְרֲהְמ אלו רֶבדל ּוָרֲהַמַּת םָּתַאְו הָנָשְּב |
 הָדּוהְיִמ איִבָהָל םיולַה לע ְתְׁשְרְד"אְל ג עּודַמ ל ראי שארה עריוהיל |
 לָהֶאְ ילאְרָשיל להק ַהְצ הֹוהְידְבַע השמ תֶאָשַמתֶא םֶלָשּורימּו |

 םנְו םיָהלֲאָה תיֵּב"תֶא ּצְרָפ הגב תעשה הילַתְע יז :תּודעָה
 דָחֶא ןוָרא ושי ךֶלִפַה רֶָמאָיַנ :םיִלָעְּבַל ושָע הָנהְּתיִב ישְדָקלְּכ |
 םַלָשּוְריִבּו הָדּוהיְּב לוקדּונְתִיַופ :הָצּוח הָוהְי-תיִב רעָשְּב ּוהָנּתִיַו |
 :רָּבְדַּמַּב לֵאָרְׂשִי-לע םיָהלֲאָה"דָבַע השמ תֶאָשַמ הָונהִיְל איִבָהְל |

14 516 61 $ 2R 11,15 IYO) (60 NY) | 1 c GV ‘TPE | 5-5 6 א 0 
oikov Y extra 56026 templi; prps תֹורַצֲחַל ץוחמ לֶא | 5 28 תַמָה | 7% 

  || > pl MSS 60 ‘7 | 20° (SW 2R'הְו  | 18 * 1 6 pe MSS 684הוהי ןיִּב
11,19 plur | ° 2R QW) | Cp 24, r 6 (Z)aBia 3MSS Nas A= 4 | 
6 = GALE) 616 erexkanoiage Tov lop. | 7 16 .6ֵע ָהיִנָבּי 
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 :הָלַכְל"דע ןֹורָאָל ּוכיִלָשיִנ ּואיִבַּיו םַעָהלָכְו םיִרָשַה-לֶכ ּוחמָשיַוי
 םָּתֹואְרָכְו םיוְלַה יִּב למה תדקְּפ"לֶא ןֹורָאָה-תֶא איִבָי תַעְּב יהיו
 ! |  ןורָאָהדתַא ּורָעיִו שארֶה ןהּכ דיקְפּו ךֶלִמַה רפוס אָבּו ףַסַכַה ברי
 !|  :בְרל ףסָבּוָּפְסַאְיַו םויִּב םֹוָיָל ּושָע הָּכ וממלא ּוהָביִׁשיו ּוהָאְׂשִיְו
 |. הוהְי-תִיִּב תדובע תָכאָלְמ יתָשועדלֶא * עֶריוהיִו למה והָנִתיו>
 | לרב ישרחל םַנֹו הוהְי תיִּב ׁשּדַחְל םיִׁשָרָחְו םיִבְצֹח םיִרְכַש ּויהִיַו
 | הָבּורַא לעת הָּאָלמַה ישע ׂשעו :הָוהְי תיֵּב"תֶא קַּחְל תָשחְנּ
 ||  ּוהָצְמִאְיו ּותְנְּבְתַמלע םיִהְלֲאָה תיָּבדתֶא ּודיַמעיַו םִדְִּב הָכאָלִמַל
 / והָׂשעוו ףֵסָּכַה רָאְׁשדתָא עְֶּוְהיִ למה יִנָפְל ּואיִבַה םמּולְכְכְויי

 = ויה ףֶסכְו בָהָד ילכו תופכְו תָלְעַהְו תַָש יל הָוהָיתיבל םילכ
 | כ :עֶריֹוהְי יִמָי לָּכ דיִמָּת הָוהְיזתיֵבְּב תֹולע םיִלעַמ
 | ותומָּב הָנָׁש םיִׁשלָׁשּו הָאַמְִּב תָמָיַנ םיִמָי עְּבׂשִיו עריוהְי ןָקיויפ
 | דםַעְו לארי הָבֹוט הׂשְיִּכ םיִכְלְמַה"םע דיִנְ"ריעְב ּוהְרְּבְקיַוי
 | תש הָדּוהְי יִרָש ואב עדה תומ יִרֲחַאְול ם :ותיִבּו םיִתלֲאָה

 / 0 ףצכיוהי םיִבֲֵעָה"תֶאְ .?םירשאה"תא בע םֶהיֵתּובַא
 ו -לֶא םַביִשַהְל םיִאיִבְנ םֶהְּב חלש ::תאְז םֵתָמְׁשִאְּב" םלׁשּוריִ
 "תֶא הֵׁשבְ םיִהלֲא ַחּוָרְופ סם :ּוניִזֲאַה אלו םַב ּודיעיו הָוהְי

 רָָאוהָכ םֶהָל רָמאַו םָעָל לעמ מו ןּהּכַה דייב היכו
 = םָּתְבַזְעדיִּכ ּוחיִלַצַת אָלְו הָוהְי תֶנַצִמתֶא םיִרְבְע םִּתַא ּהָמְל םיהלֶאָה
 | ףלמה תָגְצַמְב ןֵבָא ּוהָמנְי וילָע ורשקיוי' :םֶכְתֶא בזעיו הָוהְיתֶא
 = עָדְיוהְי הֵׂשֲ רֶׁשֲא דֶסַחַה מַה שָאוי רכָזְאְלְוְ :הָוהְי תיִּב רצֲחַּב
 . - ם !שְרֶדַיְו הָוהְי אָרְי רַמָא ותומְכּו נְּבדתֶא גְרֶהיַו ומָע ויִבָא

 | הָדּוהְילֶא ואביו םֶרֶא ליח ּויִלָע הָלְע הָנָשַה תַפּוקְתל ו יָהְיו
 0 למל ּוחְלְׁש םֶלְלָש-לָכְ םַעַמ םעֶה ירש לָּכדתֶא ּותיִתְשיַו םלָשּוריו
 לוח םִדְָּב ןַתְנ .הןהיו םָרֵא ליִח ואְּב םיִשָנַא רַעָצְמְב יִּכ<+ :קָשָמְר
 = ּושָע שָאויתַאְו םֶחיִתוְבִא יִהלֶא הָנהְיתֶא ּובָזע יִּכ דאָמ ברל
 ּרְשְקְתַה םיִּבַר םִיְלֲחַמְּב ל ותא ּובָזְעדיִּכ ּונָּמִמ םּתְכְלבּו5 :םיִמָפְׁש
 ּוהְרְּבְקיו תמיו וִתַמַמ-לע ּוהָגְרַהַו ןַהֹכַה עֶדִיוהְי יב יַמְדַּב ויָרְבע וילע

AS בצד 

10 65* x, טס ad 19,20 | r2 * 15 6+ ןַהכַה |? Ic 14MSS Vrs 
 |  | 14 c GY trsp = ad nibpni | 18 = >6FAsA | ® 6B(AL) raig Adrdpraisישוע

 אּוהַה םוויַּב | 1 0: חלשיַו | גס 65* הירזע | 25 16 69 ב 65% 5%
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 ויָלְע םיִרְׁשְקְתַמַה הָלָאְו*פ :םיִכָלְמַה תֹוָרְבְקְּב ּוהָרָבְק אָלְו דיוד ריִעְּב
 ויְבּוצז :תיִבֲאֹומַה 'תיִרָמְׁשְּב דָבזֹוהיִו תיִנומַעָה תָעְמְׁשדְּב ידָבָז
 רַפְס ׁשֵרְדִמ"לַע םיִבּותְּכ םָּנִה םיִהלֶאָה תב דוסיו ויִלָע אָׂשַּמַה בָרָו
 ס ּוויָּתְחִת וָנְב ּוהְיִצמַא ּךָלֶמִינ םיכָלְמַה

 Tz יהי ו הָנָש עַשַתְו םיִרָשָעְו והָיִצַמִא ךלֶמ הָנָש שָמָחְו םיִרְשָעְְְּבי 5

 יגיעְּב רֶׁשְנַה שעיו> :םִיָלְשּוְִיִמ ןָדַעוְהְי ומא םַשְו םֶקָשּוְיִּב ָךֶלָמ
 ָהיו ויָלְע הָבְלְמִמַה הָקזַח רשאכ יִהְיַני :םֶלֶש בָבלְּב אֵל קר הָוהְי
 ייָּכ תיִמָה אֶל םֶהֹיֵנְּבזתֶאְוצ :ויבָא ּלמַהיתֶא םיִּכַמַה ויָדָבֲע- תֶא |
 יגתומיהאל רמאל הֶוהְי הָּוַצדרָשַא 'הָשמ 'רָפְסְּב הרות בּוִתָככ |
 :'נתּומַי ואְמְחְּב שיא יב תֹובָא-לע ותוָמי-אְל םיִנָבּו םיִנְּב"לע תֹוָבֲא |

 תֹוָא-תיַבְל םֶדיִמַעְיַג הָדּוהְי-תֶא ּוהיצִמא ץֵּבָקפ הס
 מל םּלְקְפִַו ןָמְְנבּ הָרּוהְילְכְל תֹואַּמַה יֵרְׂשְלּו םיִפָלֵאָה יֵרָׂשְל
 אָבְצ אצֹוי רּוחְּב ףֶלֶא תואָמְשלש םָאָצִמִיִו הָלַמְ הָנַׁש םיִרְׂשִע |
 הֵאַמַּב לוח רֹוּבִנ ףְלַא הֶאַמ לֵארְׂשוִמ רכשו :הָּגִצְו חַמְר זַהֹא |

 ְךֵמְע אֹוְבְלַא לה רמאל ויִלָא אָּב םיִהְלֶאְה ׁשיִאול :ףַסָּכרַּכְּכ
 אְּבי-םָא יב :םִיָרְפָא יֵנְּב לָּכ לַאְרׂשִ-ע הָוהְי ןיִא יִּכ לֵאָרְׂשִי אָבצ
 כ שי יִּכ ביזא ינפל יטיִהלֲאָה ליש יהַמָחְלַמל קזח הָשַע הָּתַא
 -המו םיִהלֲאָה ׁשיִאְל ל ּוהיִצַמַא רַמאופ :ליִשְכַהְּ רוָזָעַל יםיהלאב

 םיִלֲאָה שיא רָמאּו לאָרְׂשִי הגל יִּתַתנ רֶׁשֲא רָּּכַה תוַאִמַל תושעל
 -רַשַא לּודְּגַהְל ּוהיְצַמַא םליּדְבַַופ :הּנִמ הָּברה ל תֶתָל הויל שי
 ּובּוׁשִיַו הָדּוהיְּב לאָמ םָּפִא רחיו םָמוקְמְל תֶכָכָל םִיַרפָאַמ ויֵלֲא אב
 ליו וטע-תֶא נַהְניו קֹּוַחְתִה ּוהָיִצְמַאַויי ס :ףָאיֵרֲחָּב םמוקַמל
 םיִפְלַא תֶרָשַעַנַי> :םיִפְלַא תרשע ריִעָשיִנָּבדתֶא ְךיו חלָּמַה איג |
 עלפה ׁשאָרָמ םָכיֵלְׁשי עלה שארל םואיִביו הָדּוהְי יִנְּב ּובָׁש םיִיַח |
 מע תָכַלַמ ּוהיִצַמַא ביֵׁשַה רֶׁשֲא דּודָּנַה יִנְבּוי :ּועְקְבְג םלָכְו |

 םָהַמ ּוָבִיַו ןוךוח תיִּבדַעְו ןורמַשמ הָדּוהְי יֵרֲעַב וטְשְפִיַו הַמָחְלִמל

 (65* הָשָמַח בֶרִי > 0 26 (= 1א) 2ש0006) || כ 1 6% 2]ג 14,2* ]יִּד-- |

dl? | °° 6 Kard tiv MaBriknv63 23 145 1דיִּב | 4 * > 28 14,6;  IoMSS3  
 (100) ץ6ןגסט אטק(סט א60006 ץ6ץְ חד )64 (ev vow Mwvugil || << 28 רֶפְסְּב

 תרות | 5% 28 ּותַמּוי | * 23 ּותִמוי | 72* תּומָי ¢ תָמּוי | 5 6 וס ומשק
 6 25 | 6 569 יִר-- | 8 **1 6 66 תאוָּב קֹוחַל בְׂשְחַת הָּתַא | * 6 הוהאב) |

 0 א תּואָמְל 16 0 תֶאָמְל.
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 = ּגהְִצַמַא אוָב יִרַחֶא יהי ם הבר הב וב םיִפְלַא תֶׁשְלְׁש

 חלָשיו והיצמַאּב הוה ארוני :רטקי פל הָוֲחּתְׁ םֶהינפלו
 | ּוליִצָהְאְל י רשא םָעָה יֶהלֶאתֶא ָּתְשבֶד הָמְל ול רָמאּיוי איִּבְנ וְלֲא
 ! | | ךּונַתְנ למל ץעוילה ול רָמאי וילֲא ָרְּבַּב ו יִהְיַנֿפ ְּדָדיִמ םמֲעדתֶא
 = םיִהְלֶא ץעְודיכ יעד מאיו איִבָּנַה לחי ךּוּכי הָמל ל לדה

 = ּהיַצַמַא ץעיַנז סם :יתצעל תְעַמְׁש אלו תא תיִשָעדיִּ ִּּתיִחְשַה
 | | לַארְׂשִ ּךֶלַמ אָּהיחןְּב זָתֶאֹוהְי"ּב שָאוילֶא חלול הָדּוהְי ּךְלִמ
 , ּוהְיִצַמַאדלֶא לֵאָרְׂשִייְִּלִמ שאי חשו :םיִנָּפ הָאְרִתְנ - רמאל
 | נבל רֶׁשֲא זרָאָה-לָא חלָׁש ןוְּבלַּב רֶׁשֲא ַֹוהַה מאל ּהדּוהידדלמ

 = ןֹונְכְלּב רֶׁשֲא הָרׂשַה תָיַח רַבַעַתַו הָשאְל נבל ָךְתּבתֶאדהֶנִת רמאל
 = ָהְּבל האָשְנּו םורָא"תֶא *ִתיּכַה 'הָגה יִּתְרֹמָאפ :ַחּוְחַהדתֶא סָמְרִתִ
 | הֶּתַא ַּתְלפָנְ אה הָרָנִתִת הָמָל ged הָבְׁש הָּתַע 'דיִּבְכַהְל

 תנו ויהי רָשַא שמש תיִבְּב הדּוה-דלמ ּוהְיצַמַאו אּוה םיִָּ
 הוילה תא :וילָהֲאָל שיא סנו לאש וגל הרה
 ּוהֲאיִביַו שֶמָׁש תיִבְּב לֶאָרְשִיְלְמ ׁשֶאֹי ׂשָפִּת זָחֶאּוהְידָּי ׁשֶאֹוידְּב
 'הָנּופַה רעָשדדע םיִרְפֶא רעשמ םלָשּוְךִי תָמוחְּב ץֶפינ םלֶשּוְרי
 םיִאְצַמְּנַה םיִלָּכַמלְּכ תֶאְו ףַסַּכַהְו בָהְּוַהילֶכְו<+ :הָמִא תּוֶאַמ עּברַא
 יִנָּב תֶאְו ְךְלִמַה תיִּב תֹורְצֹוא-תֶאְו םודָא "דבעְ"םִע םיּהְלֶאְה-תיִבְּב
 הָדּוהְי ָךְלמ שָאּויְב ּוהָיִצַמִא יחינ5 ם :ןֹוָרָמְׂש בָשַיַו תוברעתה
 רֶתִיַו6 :הָנָש הָרָשָע שמח לֵאָרְׂשִ ּךְלִמ וֵחָאֹוְהְיָּ שאוי תומ יִרְחֶא

 רַפ-לע םיִבּותְּכ םָנִה אלה םיִנרֲחָאָהְו םיִנְׂשארָה ּוהָיְצַמַא יִרָב
 הוהְי יָרֲחָאַמ ֹוהְיְצִמִא רַפירְׁשֲא תֹעמּוז :לֶאָרְׂשְִו הָדּוהְי יִכָלַמ
 הָשיִכָל ֹויָרֲחַא ּוְֲלְׁשִו הָׁשיֵכָל סנו םַלְׁשּויִּב רֶׁשָק ויָלָע ּורׁשְקי
 ריִעָּב ויָתֹבַא-םע ֹוָתא ּוְרְּבקיַנ םיסּוסַהדלע ּוהֲאְׂשִיו :םָׁש ּוהָתַמֹיַ
 | :הֶדּוהְי

 15 £+ Baneam || 18 6%55 אאסטא | 19 * > 28 1410 | ל 1 6 28 הָּכַה |
 51? יִת- | %1? דַבָּכַהְל 6-9 (ש :שלש) 8; 2ת 'ִּכַה | 20 1 ? שָאוי דב |
 23 7% >65*;, 5 62% 14,13 ּוהְיְזַחַאְןב | ל 1 6 םספמ 155 69 הָנַפַה|

  | * 6 5 || 26 <31155 0; dl el 1cלכדתֶא (ץ61? חקיו) חקלו 1414 2 516 24
 'בּ | 28 16 12155 שנפ 2% 14,20 7'ןָד. %  || 27ה pro D3םָה 14,18 2 6 71155
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 הָנָש הָרָשָע שָשְֶּב אּוהְו ּוהְיֹזְעתֶא הָדּוהְי םע"לָּכ וחקיוי 6
 הָביִשַו תוליִא-תֶא הָנְּב אּוָה :ּוהְיִצַמַא יבמ תַחָּת ותא ּויִלָמִיַ
 הָנָש הָרָשָע שָשְְְּבִּי פ :ויִתְבַא"ע ְלֶמַהְדבֶכָש יִרֲחֲא הדּוהיל
 ֹוּטֲא םֵׁשְו םָלְׁשּוריִּב ְּךלמ הָנָׁש םִיָּתְשּו םיִשְמחְו ּוכְלְמְב ּוהיְּזַע
 הָשָעְרְשַא לכ הָוהְי יִניִעְּב רָשָּיַה ׂשַעַיוצ .:םלשּורימ הֶיליִכי
 יתֶאְרִּ ןיִבַּמַה ּוהָיְרַכְז יַמיִּב םיִהלֲא שרדל יָהְיו :ויִבָא ּוהָיִצַמַא
 םָחלי אציַו5 ם :יםיִהלֲאָה וחיִלְצַה הוהְי-תֶא וׁשְרְּד יִמיִבּו םיִהְלֲאָה
 תַמֹוח תֶאְו הָנְבַי תַמֹוח תֶאְו תֿג תַמֹוֲחזתֶא ץרֶפִי םיִמְׁשלּפַּב
 םיִהלֲאָ ּוהָרְזְעַַוד :םיִּתׁשלְּפַבּו ידיְּשַאְּב םיִרָע" הָנְבִיַו דיִּדָשַא
 בתל :*םיִנּועמַהְו לעברו םיִבְׁשיַה יםיִיָבְרעֶה- לעו םיִּתְשַלָּפ לע
 קיִזֲחה יּכ םִיַרְצַמ אֹובְל"דֲע ומש ל יעל הַָחְנִמ םיִנּומַעָה
 -לַעְו הָּבִּפַה רַעָש-לע םֶָשּוריְּ םיִלְּגַמ ּוהָיזע ב :הָלְעָמְלְדַע
 בצחיו רָּבְדִמּב םיִלָּדנמ ןְבינפ :םֶקְזַחיִו עוְקמַה לַעְו אָיְגַה רעש
 םיִמְרְַ םיִרָּכֲא רוְׁשיִמַבּו הָלֵפְׁשַבּו ול הָיָה בַרהְנְקִמ יִּב םיּבַר תורב
 ליַח העל יהי ם הָיָה הָמְדִא בָהאיּ לָמְרְכַבּ םיִרָהּב
 ילאועי דָיַּב םֶתּרְקַּפ רּפְסִמְּב רוגל אָבְצ יִאָצֹו הַמָחְלַמ יהשע
 רַפְסַמ לפי מַה 'יֵרָׂשִמ ּוהָיְנַחדְי לע רָטושה הישעמו רפופה
 ליה הְדו-לֲעְופ :תֹואַמ ׁשֵׁשְו םִיַפלַא לוח ירוָּבְנְל תּובָאָה יִשאְר
 הָמָחְלַמ ישוע תואָמ שמחו םיִפְלִא תַעְבְשְו לא תֹוָאַמ שלש אָבְצ
 אָבצַהלְכל הנע םָהל | ןֶכיַו < :בָיואָהְדלע למל רוע לוח ַחָכְּב
 ו שעיו 5 .:םיעלק ינְבַאלו תֹותְׁשְקּ תֹוְניִרׁשְו םיִעְבֹוְכְו םיִחָמְרּו םיַבְנַמ
 תֹונּפַה-לעְ םיִלְדנַמַה-לע תֹוָיֲהְל בשוח תֶבָשַחַמ תונבשח םֶָשּוריִּ
 איִלַפַהיִּ קוחרמלדדע מש אָצְיַו תּוְלדּג םיִנָבַאָבּו םיִצַחּב אורל
 תיִחְׁשַהְל דע ֹוּבְל ּהבָנ ֹותָקְזֲחְכּויפ :קְוֲחיֵּכ רע רֵוְעַהְל
 חְֵּזִמ-לע ריָמְקַהְל הוהְי לָביֵה-לֶא אביו ויָהלֲא הָיהיִּב לעמו
 םיִנּומְׁש הוהילוםיִנֲהְּכ ומָעו -ןהפה והירזע ויִרחַא אביוז :תֶרְׂטּקַה

Cp 26,12R 14,21: NNW | 2 606 2 2 תליא | 3 0 22 הָיְלְבִי 
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 1304 ב םימיה ירבד 26,18-- 1

 הינע ְךֶל7אְָל ול ּורָמאיַו ךְלָמה ּוהיְנע"לַע ּודְמַעַיַוצ ליָחִנְּב
 מ אֵצ ריִטָקַהְל םיִׁשְקִמַה ןְרֲהַאיִנְּב .םיִנֲהַַל יִּ ההיל טקה
 הינע ףעֶיַופ :םיִהלֲא הָוהְיַמ דֹובָכְל לאלו ַתְלָעִמ יִּכ שְּדְקִמַה
 ֹוּהְצָמְב הָחְרְז תעַרָצַהְ םיִנָהְכַה םע ֹוּפְעַזבּו יריִטְקַהל תֶרָמְקִמ יב
 ּוהירזע ויִלָא פינו :תֶרַטְקַה חֵּבומְל לעמ הְוהְי תיִבָּב םיִנָהְּכַה יִנַּפְ
 םַשמ ּוהוְלַהְבִִ וחְצְמְּב עְרַצַמ אּוָההָּנַהְ םיִָהְפַה לָכְו שארָה ןהכ
 מ דלה הנע ia :הוהְי ֹועְִנ יָּ תא ףחדנ אּוהזםנו

 ר תי < ראה םע"תֶא טפוׁש לפה תיכ"לעי ל נב םֶתִו
 :איִבָּנַה ץומָאְְב ּוהָיְעָשְי בֶתְּכ םיִנַחאָהְו םיִנשאַרָה ּוהיִנְע
 הָרּובְּקַה הָדְׂשִּב יִתבַא-םֶע ותא ּורְּבְקִיו ויתבַא-ע הינע בָּכְׁשו3
 פ | ויּתְחַּת ֹוֵנְּב םֶתֹוי למ אּוה עְרּוצְמ ּוֵרְמָא יּכ םיְִלְמל רֶׁשֲא

 הָנַׁש הָרָשָעְשָשְו ולָמּב םָתֹוי הָנָׁש ׁשַמֲחְו םיִָשָע בי 7
 יִניִעְּב רֶׁשיַה שעיופ :קיִד-תַּב הָשּורְ ומא םשְו םֶלָשּוְיִּב ְּךלמ

 1 הָוהְי לָכיַהְלֶא אָב"ֹאְל קר ויִבָא ּוהָיּזְע הְׂשֲערְׁשַא לֵב היה
 תַמֹוחְבּו ןולעָה הֹוהְיזתיֵּב רעָש-תֶא הָנֶּב אּוהי :םיִתיִחָשַמ םַעָה
 תֹנְריִּב הָנָּבי םיִשרַחְב הָרּוהְי רֵהְּב הָנָּב םיִרָעְו :ברָל הָנָּב לפה
 ול-ונתו היל חיו ןֹומֲעדיגְּב למי םחלְ אּוהְו5 :םיִלּדְגַמּ
 םירכ םיִפְלְא תרשעו ףַסָברַכַּכ הֶאְמ "איהה הָנָשַּב' ןוטעדינב
 הָנָשַבּו * ונע י יִנָּב ול ּוביִשַה תאז םיִּפְלַא תֶרָשע םיִרועָשּו םיטָח

 םיִּותּכ נה ויבר .יותטחלמ"לכו םַתוי יָרָבִ תיל = :ויָהלֲא
 הָיָה הנָׁש שמחו םיִרָשָע ןֶּב* :הָדּוהְיִו לארי יכְלמ רפס"לע
 ויָּתבַאםָע םָתֹוי בש :םֶלְשּוריִ ךלמ הנָׁש הרשע ששו ּוכלָמְב

 ספ וויָתְחַּת ֹונְּב זֲחֶא ְּךָלמַינ דינָד ריִעְּב ותא ְָּקע
 ְֵלמ הָנָׁש הָרְׂשְע-ׁשֵׂשְו ֹוכְלָמְּב וָחֶא הָנָׁש יםיִרְׂשֲע"ְּבי 8
 Ig 6+ év tg vag #+i4 ara | 20 5 איזוע | 21 * 560 'בֶב | ל 0 25 5
 תיִש--, א תּוש--, 6% סָקַטסטסש0 ; 9 7 000 2000/0/0 ; 6180 2 || 756 (ח\ ד.
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 יכרדְּב ךֶלי :ויִבָא דיִוְדּכ 'הָנהְי יגיִעְּב רָשּיַה הָשָעְהאָלְו םֶלָשּורִיִּב
 ב אָיגְּב ריִטְקַה אּוהְו :םיִלעְִּל הֵׂשָע תֹוכָּפִמ םֶגְו לֶאָרְשִי יכָלַמ
 יֵנְִמ הָנהְי שירה רׁשֲא םִיוגַה תֹובֲעָתְּכ ׁשֵאְּב "ינְּב-תֶא רעב םֶּגַה
 ץעדלְּכ תַחָתְו תִֹעְבְַּה-לעֶו תֹומָּבַּב רַעְקִַו חבנ :לֶאָרְׂשִי יגְּ
 ונָמִמ ּוָבַשיַו ובדוכיו םֶרא ךָלָמ דיְּב ליָהְלֶא הָוהְי ּוהָגְתיִוי :ןנער
 ובו מנ 2 למדי םַגְו קְׂשָמרּד ּואיביו הלו היבש
 םיִרָשָעְו הֶאִמ הָדּוהיִּב ּוהָיְלַמְרְִֶּב חַקָּפ גרה ם :הָלודְ הָּכַמ
 ס :םָתֹובֲא יהא הָנהיתֶא םֶבְזְָּב ליָחייִנַּב לָּכַה דָחֶא םִוְְּב ףלא |
 םקיִרְזעתֶאְ לפה יוהיׂשעמזתָא םיִרְפֶא רוָּבִּג ו ירָכ גלַהְיַוז |

 םֵהיֵחַאַמ לֵאָרְׂשִייִנְב י בש :ךלמה הָנְׁשִמ הָנְֲלֲאתֶא תִיּבַה דיִנְנ
 ואיביו םֶהָמ ּוזְַּב בר ללשדסנו תּונְבּו םיִנָּב םיִשָב ףָלֶא םִוַתאִמ
 אָצִיַו ומש ררע הוהיל איִבְ הָיָה םֶשּופ ם  ןוְרָמְשְל לָלָשַה-תֶא

.. ..= 

 -יִהְלֶא הָוהְי תַמָחַּב הָּגַה םֶהְל רמו ןֹורְמְׂשְל אָּבַה אָבַצַה יִנָפְל
 םיִמָשל דע ַעַוְּב םֶבדּוגְרַהְּתַו םֶבדָיַּב םֶנְתְנ הָּוהְי-לֲ םֶכיֵתֹוְבַא

 םיִדְֲַל שָּבָכ םיִרָמְא םָּתַא שרי הָדּוהְייַנְּב הָּתַעְופ :עיֵּגַה |
 :םֶכיֵהְלֲא הוהיל תֹומְׁשַא םֶכָמָע םָּתַאדקר אלה - תוחְפָשלְ
 ןורח יִּכ םֶכיִחַאַמ םָתיִבְׁש רֶׁשֲא היבׁשַה ּוביִשֶהְו יִנּועְמְש הָּתַעְויי
 יוהירזע םיִרפָאינְב יׁשאָרַמ םיִשְנֲא ןמְקיו* סם :םֶכילע הוהְיְףַא
 ךֶּ יאָשִמַעְו יש ןִּב ּוהָיִקְזִחיִו .תֹומְׁשִמו הְיִכְרַּב ןְנֲחֹוהְידוְב

 בְׁשַה"ִתא איֵבָתאְל םָל ָּרְמאוניג :אָבְצַהְןמ םיִאְּבַה-לע "ילד
 ּונתאטַח-לע ףיִפהְל םיִרְמָא םָּתַא ּוניִלָע הוהְי תַמְׁשִאְל יִּכ הָּנַה

 ס :לֶאָרְׂשִילַע ףָא ןורחו ּנְל הָמְׁשַא הֵּבַריּכ ּונֲתְמְׁשַא-לעֶו
‘ateלֵהְקַה-לכְו םיִרָשַה יִנָפְל הֶּנְּבַהתֶאְו הָיְבְשַהתֶא ץּולַחה : 

 הימרעמ-לכו היבְׁשַב וקיזחינ תומָשְב ּובְקְנ"רֶשַא םיִשָנַאָה ומקיי5
 םּוכְסִיַו םּוקָשִיַ םּולָכַאְיַו םּולַעְנִיַו םּושַּבְליַו לֶלָשַהְהְוִמ ּושיִּבְלֶה
 לַצֶא םיִרָמִּתַהדריִע וָתְרַי םּוֶאיְביַו לוכד לָכְל םיִרֹמֲחַּ םּולהניו
 זַחֶא למה חלש איִּהַה תב 2 :ןורמש ובּושיו םֶהיַחַא
 -ובְׁשי הָדּוהיִב ּוּכִיַו ּואְּב םיִמּודֲא דֹועְוע :ּול רוְעַל רּוׁשַא יפלמ-לע

2R6 | 3 * 115 68 רֶבַעְּיַו F BaaAéwsז ל 1 155 28 16,2 + ויָהְלֶא 1 2  
 |||  | 7 * 6A Ezezp(e) © Zaxapiacg || ® cf 26,11ריִבֲעָה | ל 5 2 ונָּב 63:
 ?  | > GF Zaxapiag (crrp?) | 5 688(קז 0560 = הע? 005606 65 5 12

  cf 1 5,13 al | § 6 ZeAAnu, —ewu || ° 6 x. Auag(s)iag || § 6” Xoadתֹומָלׁשִמ
(rrp?) f 13 31155 6 הוהי ףַא | 16 1 ft c 1MS Vrs 7H (sed cf 32,4). 
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 | 6 כ םימיה ירבד 29,8—28,18

 = "תא ּורכלִיַו הָדּוהיִל בגָנַהְו הָלּפְשַה יִָעְּב וטְשַּפ םיִּתְשַלְפּוי* :יִבָש
 הָנֲמַּת-תֶאְו ָהיִתּונְבּו וָכּושתֶאְו תורַדְנַה"תֶאְו ןולְיַא"תֶאְ ׁשֵמַׁש-תִיִּב
 הָוהְי עיִנְכַהיִּכ יפ :םָׁש ּובְׁשָיַו ָהיֶתֹונּב"תֶאְו ֹוזְמִנ-תֶאְו ָהיֶתֹונְּב"תֶאְו
 לעמ לועֶמּ הָדּוהְיְּב עיִרְפַה יִּכ לֶאְרָשידךלמ זָחֶא רּוָבַעַּב הָדּוהְיתֶא
 אָלְו ול רצינ רּושא ְּךְלִמ 'רֶסֶאְנְלִּפ "תַגְלִּת ויִלָע א אביו :הָוהיַּ
 | םיִרְׂשַהְו ףלמה תיָּבדתֶאְו הוה תיָּבתֶא זחא קליי :'וקזח

 = כו 15 צָה תַעְבּדיי = = וול הָבְל אָלְו רושא ֶָמל ןתינ
 = םיִּכּמַה ץָשָמְרִד יהלאל חַּבְזיִנ זָחֶא ךְלִמה אּוָה הָוהיְּב לוָעָמְל
 = ַחָּבַזַא םֶהָל םתא םיִרְזְעִמ םַה םְרֲאדילַמ יֵהלֲא יִּכ רָמאיַו וב

 . יִלָּכְתֶא זָמָא ףָאײנ=+ :לֶאָרְשִילְלּו ולישכהל ולְּיַה הו נז
 = תֹותְלּנ"תֶא רֶגְסִיַו יםיִהְלֶאָהתיב יִלְּכתֶא ץצקיו םיִּהלֲאָה- תיב
 = ריַעְו ריע- לבב :םֶלָּויִּב הָנּפ"לְכְּב תיִחְּבְזִמ ול שעינ הָוהְיְדתיִּ
 5 יהא הָוהְידתֶא סַעְכִיַו םיִרֲחַא .םיהלאל רט תֹומָב הֶׂשָע הדּוהיִל

 . םֶגִה םיִנורְחַאָהְו םיִנשאְרַה ויכְרְלָכו וְרָּדרֶתָיéְ  :ויָתֹבֲ
 | ריָתְבַאיסע זָחֶא בּכְׁשִוז :לֶאָרְׂשְִו הָדּוהְי יכָלַמ רָפסלַע םיִבּותְּכ
 לֶאָרְׂשִי יִבְלַמ יֵרְכִקְל ּוהּואיִבָה אָל יִּב 'םלָשּוריִּב ריִעָבי ּוהָרְּבְקינ
 | ס  ויִּתְחַּת ונָב ּוהיקְזְחָי ךְלִמיו

 = הָנָׁש עַשַתְו םיִרָשָעְו הָנָש שָמָחְו םיִרְשָעְְּב ךַלָמ ּוהָיְִזִחִִי 9
 | יַניִעַּב רֶׁשיַה שענ* :ּוהיְרַכְזתּב הָּיְבַא ֹוּמִא םֵׁשְו םֶלָשּוְריַּב ְּךַלֶמ
 | .הָנֹוׁשאְרָה הָנָשב | אה :ויִבָא דיו הָשַערָשַא לכ הוהְי
 אביו :םקְנַחִיַו הוהְי"תִיַּב תותְלּדתֶא חַתֶּפ ןושארֶה שֶדְחַּב יֹוכְלֲמְל
 םֶהָל רֶמאְַ :תָרֶזְּמַה בותרל .םֶפְסִאיו םִיולַה"תֶאְו םיִנָהְּכַה-תֶא

 ו הלו ותיקה אל תו תורָּנַה-תֶא בכי םֶלּואה ותל ּורְגָס
 = Dr ry הָוהְי א לק םהינפ ו והָבוע יוגנומלאימוהל

 ...ןי*

pa baםֶכיִגיעְּב םיִאר םָּתַא רשאכ 6 יהמשל לקול ם: כ : 
Fap(ar)tat || Ig Seb ca 12MSS Vrs NIN) || 20 * 68 201155 69718 6%”  

  conתַלְגִּת || * זאז5 6913 רַסָאְלִּפ | *1 וקוַח | 22 6 ול הָרַצְל םִא יִּכ 8 <
 , | Cp 29ְךֶלֶמ | 24 7 6/0016 | 27 6 דוד ריעב 6 115 3 | 48 1;21 6 |
3 6 kal eyéevero ic (vika) 6|6סדמ (ם5מ.) 6ח\ ד 0001\6106 00700 || 7 cf 

> 46 IR 6,3; 6 rod vaod || 8 * % הָעְוְוְל 0 הָועְזְל cf Jer 15,4 | >62. 
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 -לַע' יִבָשַּב ּוניֵׁשָנְו ּוניָתֹונְבּו יג בֶרֲחְּב יּוניָתֹובֲא ְלֶפָנ הָגַתְופ

 דַמעל הוה רָחְּ סבי ּולָשְת לא הָּתַע 3 -% ןורמ ונָמִמ
 םיולה ומקיני* ם  םיִרָטְקִמּו םיִתְרָשְמ ל תיִיָהְלְו ותְרָשָל ֹוינְפְל
 ירָרַמ יגְּבְַמּ יִתְהְקַה יִנְּבְִמ 'ּוהְיְרִַעְְּב לאו ישמע תַחַמ
 הָּמזְְּב 'חַאּוי יִנָשְרֶגַהְְִמּו ילָאלְלַהְי ןֶּב והָיְרעו יְִּבעדןְּב שיק
 ּףסֶא יִנְּבִמּ ילַאועיְו יִרָמש ןפְציִלֶא ' יִנָּבִמּ :חֶאוידןֶּב "ןֶדָעְו
 יִנָּבְִמּ יִעָמְשְו ילָאוחְי ןַמיַה ינְּבדןמּויצ :ּוהיִנַּתַמּו 'ּוהָיְרַכַז |

 ואביו ושתי םֶהיִחְא-תֶא ּוָפְסַאְיַנ55 :לֶאיִּזָעְ היעמש לןּותּודְי
 םיִגַהְבַה ואביו :הָוהְי תיִּב רֶהְטל הָוהְי יִרָבְְּ ךֶלַמַהתְצמְכ |

 אַצִמ רשא הָאְמַטַהלָּכ תא .ּואיצוינ רַהָטְל הָוהְיתיב הָמיִנָּפְל
 ןורדק-לחנל איִצוהל םּיִולַה ולב הָוהְי תיּב רצחל הָוהְ לָכיְִּ |
 ׁשֶדֹחַל הָנֹומְׁש םֹוובּו שקל ןושארה ישדחל דחָאְּב רלחיצול :הָצּוח |

 השש ויו הָגֹומׁש םיִמָל הוהייתיּביתֶא ושקְיַו הוה וא ואב
 ָךֶכמַה ּוהיְקְזִח-לֲא הָמיִגְפ ּואֹובופ ם יּולּכ ןוָשארֶה שֶדֲחַל רָשָע
 ויִלָּכדלָּכתֶאְו ּהָלועָה חַּבְוִמ-תָא הָוהְי תיֵּב"לַּכ"תֶא ּונְרַהְט ּורמאיַו
 חיִנְזַה רשא םיִלָכַהְלָּכ תֶאְופ ויְלָּדָּבתֶאְ תֶכָרעַמִה .ןחְלָש-תֶאְ
 חַּבֶזִמ נפל םֵנֲהְו נְׁשְְקַהְו ּוּנְכַה ולַעָמְּב וָתּוכְלַמְּב זַחֶא ךְלֶמַה
 לעיו ריִעָה יֵרְׂש תֶא ףסאיו ל ּוהָיַקְזַחִי כשר סם :הָוהי
 הָעְבש םיִשָבְכ הָעְבְש םיליִאְ ּהָעְבְשדםיִרָפ ּואיָבַָו>: :הָוהְי תיֵּב
 הּוהְודלעְ שְָּקמַהלַעְ הכָלְמַפַה-לע תאָטַחְ הָעְבָש םִינִע יִריָפָצּ
 ּוטֲתְׁשיו> :הָוהְי חּבְזמ-לע תולעָהְל םינֲהֹבַה ןרַהֲא נבל רַמאַנ
 םיִלֵאָה ּוטחְשיַו הָחּבְזִמַה וקרני םֶּלַהדתֶא םיִנָּפַה לק רֶקְּבַה
 :הָחַּבְִמַה םָּרַה וָקְרזִַו םיִׁשְבְּכַה ּוטֲחׁשִו הָחַּבְִמַה םֶּרַה קרי

 םֶהיֵדְי ּוכְמְסִיַו לָהְקהְ מַה יִנָפְל תאָטַחַה יִריִעָשְתֶא שי |
 -לע רּפַכְל הָחַּבְוַּמַה םֶמְּד"תֶא וֵאטַחְיַו םיִנַהְּכַה םּוטָחְשיַוי :םֶהיִלְע |
 דַמעיו5 :תאָטַחַהְו הלוע למה רַמָא לַארׂשודלכל - לֵאָרְׂשִולְּ |

 ף 5 115 65 םֶכִי--, 56 65% ק6ז 10 9 | לל 6 ססת) 6 10; 6+ 9 מ |
 otk 00דשצ (5* +- 8 kai עסצ (טדוצ) | זז >6 || 12 * 65% ּוהְיְרַכְז) | ל 65 םגגמ |
 4 וסגגמג || < 67 ושפ000 || % 6 אטו Jw(ajdav (31,15 Odo)] || * 6°4 ‘נב הָּלֵא| |

 14 * < לָאּועיו 060 "עיו | ל 65 והירזע | 14 * א 'וחי 069 "חי | * 69 "די |
rpiakatdexdty |ל 61 36 7 | < 5  | false rpirn)17 55 67 ןגו6 דס0 ןגומףע66 (6ל"  

(crrp?) || 18 8 nN\ | 2r 6 lopanh. 
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 1308 ב םימיה ירבד 30,8—29,26

 דינְד תוצַמְּב תֹורנְכְבּו םִלָבְנִּב םִיַתְלִצֶמִּב הָוהְי תיּב םיוְלַהזתֶא
 :ויִאיִבְנ ךִיְּב הָוְצָּמַה הָוהְי"דִיְב יִּכ איָבָּנַה ןָתְנְו ִרְלַמַה הזחי דַגו
 מאז ס :תוְרְצצַחּב םיִנָהְכַהְו דיִוָד יִלְכְּב םיולה ודמַעו6
 הָוהיְריש לָחַה הָלּעַה לֵחַה תֵעְבּו חּבזִמַהְ הָלֹעָה תולעהְל ּוהיקְזח
 םיוֲחּתְׁשִמ הקהל :לאְרְשי למ דיִוְד יל יל תורצְצחהְו
 תֹולַכְכּו> :הָלעַה תוְלְכְל דע לפה םיִרצצְחַמ תוְרַצַצַחַהְו ררושמ ריִשַהְ
 = והיְקְזִחִי רֶמאינפ :ּוֲחַּתְשיִ ותא םיִאצִמַּנַה" למה ּועְרָּכ תולעהל
 .ּלְלַהְיַו הָזחה ףֶסֶאְו דיו יִרָבדּב הוהיל לָלַהְל םיוְלל םיִרָשַהְ ךלמה
 הֶתַע רֶמאֹיו יהיקְוִחִי ןעוי ם :וֲחַּתְׁשו ודקיו הָחְמָשַלְ"דע
 = ואיַבו הָוהְי תיֵבְל תֹודֹותְו םיִחָבָז ּואיָבָהְו ושָג הוה םָכָדָי םָתאֵלִמ
 הלעה רַּפסַמ יהיו :תולע בל ביִדְנלָכו תודותו םיִחְבְ לָהְקַה
 | הלל םִיָתאָמ םיִשְבַּכ הֶאַמ םיִליִא םיִעָבָש רק לֶהָּקַה ואיִבָהְִרְשַא
 = םיִפְלַא תַשְלש ןאַצְו תואָמ שש לֶקְּב םיִשְדְקַהְו יי :הָלֲאלְּכ הָוהיל
 = םּוקּזַחְיו תולעָהילָּבדתֶא טיִשַפַהְל ולָכי אָלְו טָעַמְ ויה םיִנָהְכַה קר
 םיִוְלַה יּב םיִגָהְּכַה ּושּדְקְתיזדעו ּהָכאְלַמַה תֹולְכידע םיִולַה םֶהיֵחַא
 םיִמְלׁשַה יבְלָחְ ברל הָלעםֶנְו5 :םיִנַהְפַהִמ שָּדְקְתִהְל בצל ירשי
 -לָכְו ּוהיְקְזַחִי חמש :הָוהְיְדתיִּב תֶדּובע ןוָּבִּתַו הֶלעְל םיִכָסָּנַבּו
 פ | | ורָבָּדַה הָיָה םאְתַפְּב יִּ םעֶל םיִהלֲאָה ןיִכַהַה לע םָעֲה
 -לע בֵתָּכ תֹורְנֲאםַנְו הָלּוהיִ לֶאְרָשְידלָּב"לַע ּוהָּיִקְזִחִי חלש 30
 הָוהיִל חַסַֿפ תושעל סי הוהְי-תיבְל אֹובָ הָשַנִמּו םִיָרְפִא

 םיִנָהְּפַה יִּכ איִהַה ב 6 ילכו "3 יג :ינשה שֶדְחַּב חַסּפַה
 יִניִעּב רֶבְּרַה רשייוי ":םֶלָשּוריל פְסָאְנְאל םַעָהְו יִּדַמְל ׁשְּדקְתַה"אל
 לֵאְרׂשיהלכַּב לוק ריבעהל רָבָד ודימעי5 :לָהְקַלכ יִניִעְבּו ךְלִמַה
 םֶלשּוריִּב לֶאְרשּודיַהְלא הוהיל חַסַּפ תושעל אֹובָל ןְּד"דעֶו עַבְׁשרַאַּבִמ
 למה ךיַמ תֹוְגֲַּב םיְִרָה בלופ :בּותָּכַּכ ּוׂשֲע בל אל יִּכ
 ובוש 2 יִנְּב רֶמאָל מַה יתּוְצַמְכּ הָדּוהיִ לריב ויִרָשְו

 ולעמ רֶׁשֲ םכיֵתאָכְו םֶכיִתְבַאּב יֵהְּת- לאל :רּושא יכלמ ףֵכַמ םָּל
 הת :םיִאר םּתַא רֶׁשֲאַ המשל םִנִּתִיו םֶהיִתְוְבַא יִהְלֶא הָוהיִּ

 25 ** 6" אֹיִבָּנַה? | 27 = 6 חp6c | 28 cfad L154 | (כ 30, 6 * ₪1

 155 'ָבּו; 16 1215 b' (2MSSב( 60 'ַמָּכ || ל 613* -תֶא בָשיַו
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 רֶׁשֲא ושְּדְקִמְל ּואָבּו היהיִל ידייּונַּת םֶביִתוְבַאַּכ םֶבּפְרְע ושקתדלא
 :וּפַא ןורח םָּכִמ יבש םּכיֵהְלֲא הָוהְי-תֶא ּודְבַעְ םֶלועַל שיּדְקֶה
 םֶהיִבוש נפל םיִמחְרל םֶכיִנְבּ םֶכיַחֶא ההי"לע םֶכְבּושְב כ
 םיִנָּפ ריַחאָלְו םכיֵהְלֲא הָוהְי םּוחַרְו ןָּּנַחדיִּכ תאְזַה ץראל בִׁשלְו
 ריעָלוריעמ .םיִָבְ םיִצְרַה יה ס :ויָלֲא ּובּושָּתםִא סמ

 :םלשוריל ואביו ענב 2 השנמ רֶׁשֲאַמ םיִשָנַא "דאי :םָּ
 תַוָצַמ תושעל דַחֶא בל םָהָל תַתְל יםיִמלֶאה די ּהָתיה *הדּוהְיְּב גי
 תושעל בֶר"סע ם שרי ּופסֶאינ ג :הָנהְי 'רבְדְּב םיִרָשַהְ למה
 -תֶא ּוריִסָּינ ומיני :דֶאְמ ברל לַהְק יִנַשַה שח תָצַמַה גַחתֶא
 לַחְבְ ּוכיִלָשּי ּוריִסַה תורַטקְמַה"לָּכ תֵאְו םֶלָשּוריִּ רֶׁשֲא תוחּבְזִמַה
 םיִנֲהכַהְי יִנָשָה שרת רַשָע הָעְּבְראְּב חַסָּפַה טֲחׁשִיוי :ןירדק
 -לַע ּודְמעַיַנ< :הָוהְי תיִּב "תולע ואיביו יּושדקְתיו ֹומְלְכָנ םִיולַהְו

 -תֶא םיִקְרֶז ייִנֲהְכַה םיָהלֲאָה שיא הָשמ תֶרֹותְּכ םֶמְָּׁשִמְּ ב
 ם*וֶלַהְו ּושָּדקְתַהדאְל רשֶא לָהְקַּב תֵּבַר"יִּכיל :יםיוָלַה ימי םֶּוַה
 תיִּבְרַמ יִּכיפ :הוהיִל שיִדְקַהל רוהַט אל לכל םיִחְסַּפַה תֶמיִחְׁש-לֲ
 לכֲא"יּ ּורָהַּטַה אל ןּולְבְו רֶבשָשְי הַׁשֹנָמּו םִיִרְּפֶאמ תַּבַר םֶעֶה
 הָוהְי רמאל םָהיֵלֲע ּוהָיְקְזִחִי ללַפְתַה י יִּכ בּותָּכַכ אָלְּב חַסַּפַהתֶא
 יהא הָוהְי םיִתָלֲאָה שרְדְל ןיִּכֲה ֹובְבְל לכו :רַעְּב רַּפַכָי בוטה
 ּוהּיִקְזַחִי- -לֶא הָוהְי עַמׁשנ>ס ס :ׁשרְקַה תַרָהָטְּכ אלו ויָתֹּובֲא
 םֶלָשּוריִּב םיִאְצְמְגַה לֶאְרְשְ-יִנְב ּושעָיויי :םַעָהדתֶא אָּפְרַיַ
 ו םוי יהוה םיִלְלַהְמּו הלו הָחְמְשְּ םיִמָי תַעְבַש תֹוצַּמַה גַח"תֶא
 בלע ּוהָיקְוחְ רָּבַדְיְו :הוהיל זע יִלְבְּב םיִנָהָּכַהְו םיולה םֹויְּב

 תעבְׁש רעומה-תֶא ּולָכאיו ה בוט -לָכָש םיִיִָּשַמַה יו

 םִמ תעֶבְׁש ּושעיו םיִרֲחַא םיִמ תעֶבְׁש תושעל להקַה לכ יוצע
 תַעְבְשְו םיִרפ פלא להקל םיִרֲה הֶדּוהיְלַמ ּוהיקזִח יִּכ+ :הָחַמש

 פלא תֶרָשע ןאָצו הלא םיִרפ לֶהָקל ּומיִרַה םיִדָשַהְו ןאצ םיִפְל
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 10 ב םימיה ירבד 31,12—30,25

 םִיָלַהְו םיִנֲהְכַהְוי הָּוהְי לָהק"ִלּכּוֲחְמְׂשִיו :בָרָל םיִנַהְל ּושּדְקְתִיו
 םיִבְׁשַּהְו לֵאָרְִׂי ץֶרָאמ םיִאְּבַה םיִרְגהְו לֶאָרְשִיִמ םיִאְּבַה לֵהּקַהלָבְו
 דיִוְּד"וְב הָמלְׁש יִמיִמ יִּכ םֶלְָשּוְיִּב הָלּודְג הָחְמָש יִהְּתַו :הָדּוהיִּב
 םִיְוְלַה םיִנֵהֹּכַה ּומקיוז ם ּםָלָשּוְיִּב תאָזְכיאְל לֵאָרְׂשִי ְּךֶלַמ
 ּושדק ןועמל םֶתְלַפְת אוָבְּתַו םֶלוקְּב עַמָשּיַו םֶעָהד תֶא ֹוָכְרָבי
 ס :םיִמָשל

 = הֶדּוהְי יִרָעְל םיִאְצְמְּגַה לֶאְרְשְוילָכ ּואָצְי תאודלָּכ תלָכְכּוי 1
 = תֹוחְבְזמִה-תֶאְותֹומְּבַה-תֶא ָצְתניו םיִרְׁשֲאָה עניו תֹוכֲעַמַה רָב
 יִנָּבלָּכ ובושיו הָלַכְלדדע הָשַנְֶמּו םִירְפֶאְבּו ןֶמָיְנְבּו הָדּוהְידלְּכַמ

 | תֹוָקְלֲחַמ"תֶא ּוהיְקְוִחִי דמעיוי ס :םהיִרעל ותּזְחַאְל שיא לֵאָרׂשִ
 םיוללו םיִנָהָּכל ּותְדְבַע יִפַּכושיִא םתוקלחמ-לע םיוְלַה םיִגַהְכַה
 = :הוהְי יתוגחמ יִרָעָשְּב 'ללַהְלּו תוָרהְלּו *תֶרָשְל םיִמְלשלו הלעל

 | תולעהו בֶרָעָהְו רֶקְּבַה .תולעל תולעל ושּוכְר"מ מַה תָנָמְוג סם
 - םָעָל רָמאּיַוי :הָוהְי תרּותְּב בּותָּכִּכ םיִדעומלְו םיִשָדָחְלְו תותְּבַשל
 תֶרֹותְב קחי ןעמְל םִיְלהְו םיִנֲהְכַה תֶנְמ תַתְל םֶלָשְָי ישי
 רֶהְצְיְו ׁשֹוריִּת ןְנָד תיִׁשֹאַר לֵאָרְׂשִייִגְב ֵּּבְַה רֶבּרַה ץֶרָפִכְופ :הָוהְי
 לאָרְׂשִי יְָבּוé :ּואיִבַה בֶלָל לָּכַה רׂשְעַמּו הָרָׂש תֶאּובְּת לֶבְו שבְדּו
 רֶׂשעַמּו ןאֹצָנ רֶקְּב רָשָעַמ 'םה"סנ הָדּוהְי יִרָעְּב יםיִבָשַּה הָדּוהיְו
 :תומרע תומבע ּונְּתִיִו ּואיִבַה םֶהיִהְלַא הָוהיל םיִשְדַקַמַה 'םיִׁשָדָ

 :ּולּכ יִעיִבָשַה שֶדְחְבּו דויל תֹוִמרעָה ולחה יִשלָשַה שֶדְִּי ם
 "תֶא ּוכרָבְיַו תומרעָהתֶא ּואְרַנ םיִרָשַהְו ּוהָיקזִחְי ואבו ס
 םִיִוְלַהְו םיִנָהְּכַהְ-לַע ּוהיְקְזַחִיׁשְרְדופ ס :לֵאָרׂשִי ומע תֶאְו הוה
 רֶמאֹיֵנ יקר תיִבָ שאְרָה ןהכה הי ויִלֶא רָמאְיוס :תֹומְרעֶה"לע

 :ern רמו ס גהה מָה ירָתֹוּנַהְ ומע-תֶא ו הוה

 רשעַמְהְו הָמּורְּתַה"תֶא ּרַאיִבוו> :ּוניָכָיַו הָוהְי תיִבְּ תֹוכְׁשְל ל
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 יֵלֲאיֵלֲאָו דָבזֹויְו תֹוָמיִריִו לַאהָשַעו תַחְנְו והָיְזועֹו לֵאיִחיְוכ :הָנׁשַמ
 ךקְפֲמְּב ויִחֶא יִעָמִשְו 'ּהיְננוָכ ךִיִמ םיִדיקֶּפ והָיְְבּו תַחַמּו ּוהיכַמָסִיְו
 יִוֵלַה הָנָמִיוְב .אלוקו+ :םיִהְלאָהְתִיּב דיִגְנ והירזעו ךֶלַמַה ּוהַָקְזַחִי
 ישְדְקְו הוהְי תַמּורְּת ֹתֲתָל םיִהֹלֲאָה תֹובְדנ לע הָחְרזַמַל רעושה
 והיְנְכָשּו והָיִרַמִא ּוהְיָעַמְשּו עּושְיְו 'ןַמָיְנִמ *ןדַע ודיזלעו 5 :םיִשְדְקַה
 :ןמקּ לודָנַּכ תוקְלחמְּב םֵהיֵחַאֹל תַתְל הָנּומֲאַּב םיִנֲהְּכַה יָרעַּב
 אָּבַה"לֶבְל .הָלעמְלּ םיִנָש שלש ןְּבִמ םירכזל יְׁשֲחְְתַה רֿפְלְמופ
 :'םָהיִתוקְלְחַמּ םֶתורָמָשְמְּב םֶתְדובַעַל ומּויְּב םוידרבדל הוהְי"תיֵבְל

 ןְּבִמ "םיִוְלַהְו םֶהיַתוְבַא תיבְל םיִנֲהְכַה שחיִתַה *תֶאְוז
 שַחְיִתַהְל ומהי יםֵהיֵתֹוֲמְׁשִמְב הָלעַמְלּו הָנָׁש םיִרֹׂשֲע

 "לבב 1 םֶהיִרע שֶרְגִמ 2 יםינַהְכַה הא .jabs .שדקיושדקתי
 םיִנֲהְּכַּב רכז-לכל תֹוֹנִמ תַתְּל תֹוָמׁשְב ּובָּקִנ רֶׁשֲא םיִׁשְנֲא ריֵעָו ריע
 הָדּוהְילְכְב ּוהָּיְקְוִחִי תאָזְּ שֲעי>ס :םִיולּ ׁשֶחיְתִה"לכלּו
 הָשַעַמלָכְבּויי :ויָהְלֶא הָוהִי ינָפל תַמֲאָהְו רְׁשיַהְ בּוָטַה שעיו
 ויהלאל שרָדל הֶוָצִמַבּ ָרותַבּ  םיהלֶאָהתיִּ תדובַעּב לֶחַהְדרשַא

 פ | ּמיִלַָהְו הַָׂע כלב
 רִּׁשֲאִַּלַמ ביִרֲחנס אָּב הָלאָה תַמָאָהְו םיִרָבְּדַה יִרְחַאי 2

 :ויִלֶא םַעְקְבְל רֶמאּיַו תורָצְּבַה םיִרְעַהלַע ןחיו הָדּוהיִב אביו
 ץַעְויְו :םלָשּורי"לע הָמֲחְלַמַל ויֵנָפּו ביִרָחְנַס אָביַּכ והיקזחי אְָרְו>
 ריִעָל ץּוחַמ רשא תונָיעַה יִמיִמתֶא םותְסל ויִרְבְנְו ּירָשַע
 לֵחגַה-תֶאְ תֹוניְעַמַהילָכיתֶא ּומְּתְסִיַו בֶר"םע ּוצְבְקִיִנ+ :ּוהָרָזעַיו
 ּלֶאְצְמּו רּושא יכלמ אובו הָּמַל רמאל ץֶרָאָהֹוְתְּב ףטושה
 -לַע לי הַצּורּפַה הָמּוחַה -לָּכתֶא ןֶביו קּזַחְתִיוי :'םיִּבר םִיִמ
 דיִוָּד רע אֹולמַה"תֶא קּזחְיו תֶרָתַא 'הָמּוחַה הָצּותַלְו יתֹולְְגִמַה
 םצְּבקיו םַעָהְלַע תוָמָחְלִמ יֵרְׂש ןֵתַוֿפ :םיִננָמּו ברל חלָש שעיו
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 1312 ב םימיה ירבד 22—32,7

 וצָמָאְו וקָזִחז :רֶמאְל םָבְבְללַע רָּבדיו ריִעָּה רעש בֹותְרלֲא ויָלֵא
 -רֶׁשֲא ןֹומָהָה לָּכ יִנָפְלַמּו רושא ּךְלַמ יגָּפִמ ותחַתלַאְו ּואְריִתלא
 ֹוניִהלֲא הָנהְי ּונָמַעְו רֶשְּב עֹוָרְז ומע* :וָמַעָמ בָר ּונָמְעדיִּכ ומֲע
 -ָּךְלְמ ּוהָקְזִחְי יִרָבִּדדלַע םַעָה ּוכְמְסִיַו ּוניָתֹמֲחְלִמ םחְלַהְלּו ּונַרְזָעְל
 הָמְיְלשּור ליבע רושל ביִרֲחְנס חלש הָז רַחַאפל ס ::הָדּוהְי
 -לַעְ הֶדּוהְי למ \ והָיְקְוחְיְדלע ֹומְע תלְׁשְמַמ"לְכְ .שיכל- לַע אּוהְו
 = רּושא למ ביִרָחְנַס רַמָא הָּביפ :רמאל םלְׁשוריִּב רֶׁשֲא הָדּוהְילָּ
 ּוהיִקְזחְי אָלָהיי :םֶלָשּוריִּב רוַצְמְּ םיִבָשיְ םיִהְטְּב םֶּתַא הָמז לע
 ּוניֵהלֲא הוה רמאל אָמְצְבּו בעֶרְּב .תּומְ םֶכְתֶא תַתְ םֶכְתֶא תיִסַמ

 ויִתומְּבדתֶא ריִסַה ּוהיְקְזִחִי אּוה"אלַה 5 :רּושַא למ ףַּכִמ נלי
 דָחֶא חָּבזמ יגָפל רמאל םָלָשּוְיִלְ הָדּוהיל רַמאיַו ויָתֹחְּבְזִמ-תַאְו
 יֵתֹובֲאְו יִנַא יִתיִשָע הַמ ּועדַת אָלַה :ּוריטקת וילו וֵחַּתְׁשִת
 "תֶא ליִעַהְל תוצְראה יג ₪ ל לוכיַה תוצר יִמַע לכל

 םֶכְתֶא ליצהל .םכיֵהְלֲא i ב ידי ומַעְתֶא א ליצהל = רָשַא
 תא םֶבְתֶא תיִסְי-לַאְו ּוהּיְקְזִח םֶכְתֶא .אישילא הָּתַעְויפ :יִדיַמ
 ֹומע ליִצַהְ הָכְלְמִמְּו יִוגלָּכ הּולֲאײילָּכ לָכּוי אָליִּכ ול ּונימאת" לֵאָ
 :יִדיִמ םֶבְתֶא 'זלוצוהאל םֶכיִהְלֶא יִּכ ףא יָתֹובֲא דָיִמּו יִדיִמ

rsםיִרְפְסּויז :ודבע ּוהָיקְזִחְי לע םיִהֹלֲאָה הָוהְי-לֲ א רָב  

 רֶׁשֲא םֶָשורי םע-לע תילוהי "למה nr ארק :ידימ ומע
 -לֶא ורבו :ריִעָה-תֶא ָּכְלִ ןעמל םֶלֲהַבְלְו םָאְרִל הָמֹוחַה- לע
 פ | :םֶדָאָה ידי השעמ ץֶרֶאַה ימע יִהְלא לעב םלשורי יהלֶא

 וע תאז"לע איה ץמָאְְב והְיעשיִו למה ּוָיקחְי ללפְתיו>
 דיִגְנְו לַיַח רוּבָנלָּכ דָחְכִיַ ָךָאְלַ הָוהְי חלשיו:* ס :םִיָמְׁשַה
 תיִּב אביו וצְראָל םיִנָּפ תָשבְּב בָׁשיו ריִׁשֲא ְּךֶלַמ הָנֶחַמּב רֶׁשְו
 -תֶא הָוהְי עשויו** :בֶרָחְב והְלּפַה םש ויָעָמ וָאיִביִמּ ומלא
 לכדו רְּׁשֲאְדַלִמ ביָרֲחְנַס ךיִמ םלׁשּוְרי יבשי ו תֶאְו ּוהְָקְזִחִי

6 65* rig pdparyoc || 15 ° >6 (dittogr?) | > pl MSS Vrs bי cf 17 | 
17 6+ Zevvoy. | 18 3MSS GFA Np || rg Hill Vrs ‘W— | 21 Q ‘N—:; 
ָּ  | 22 * 1 Mssיאצימו (66 ספ יִאְציִמְו) 89  ויָביאל
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 תֹונָדְנמּו םלָשּוריל היהיִל הָחְנִמ םיִאיִבַמ םיִּבַר* :ביִבָּסִמ 'םלה ניו
 פ  :ןֵכייִרֲחַאַמ םִיּגַה-לְ יִניִעְל אַׂשֿניו הָדּוהְי ךלמ ּוהיְקַזַחיְל

 הָוהְידלֶא לַלַּפְתִיַ תּומְל"ידֲע ּוהָיִקִוחְי הָלָח םַהָה םיִמיַּבצ
 י ּוהָּיִקְזִחִי ביִׁשַה ול לּוָמְנְכ"אָלְו5 :ול ןַתְנ תַפֹומּ ל לרמאיו
 ּוהיְקְזחְי עכו :םֶלשּוריְו הָדּוהְילַעְ ףצק ויִלָע יָהְיַו וָּבִל ּהָבְנ
 יִמיַּב הָוהְי ףצק םָהיֵלֲ אָב"אלְ םלָשּורְי יבָשויו אּוה ובל ּהָבְגּב

 תֹורְצֹואְו דֶאְמ הָּבְרַה דֹובָכְו רֶׁשֲע והיקזחיל יהיו>ל תּוהְָּקְזִהִי .
 יל -לכלּ םיִגְגַמְלּ םיִמָשְבְלְ הָרָקי ןְבַאלּו בזל ףֵסָכְל ול"הָׂשֲע
 הַמַהְּבִ לכל וראו רָהְצִיו ׁשֹוָריִתְו ןֵנְּ תַאּובְתְל תונָכְסַמְו :הָּדִמֲח
 ברל רקב ָּ ןאָצדהֶנְקְמּ ₪ הֶׂשֲ םיִרֲעְופ :יתוואל םיִרָדעו הָמַהְבּו
 -תֶא םַתְס ּוהיקזחי אּוָהְו :דֶאְמ בֶר שּוְכְר םיִמלֶא ולדתנ יב

 רנד ריעל יהְבָרעמ"הטִמְל ימרְׁשיו ןֹולעָה ןוחיג יִמיִמ אמ
 יםיִחְלַשְמַה לָבְב יָרׂשיציִלְמּב ןֿכְ>י :ּוהָשַעְמְלֶכְּב ּוהָיְקְזִחִי חַלָציו
 תערְל ותופנל םיִהלֲאָה ּובְזע ץֶרָאָב הָיָה רֶׁשֲא תַפּומַה שרל ויל

 ןוזחב םיִבּותְּכ םָּנַה ויָדְסַחַו ּוהָיְקְזִחַי יֵרְבְּד רָתָיְו :ָבָבְלְּבלּ
 בָּכְׁשיו :לֵאָרְשו הָדּוהְייִכלמ רפס לע איֵבָנַה ץֹומָאדןְב ּוהְנֲעַׁשִ
 -ּושַע לּובְָו לְֶדייִנְב ירק הלעמּב 5 ּוהְרְּבִקִו ויָתבַאדםע ּוהָיְקְִחְי
 :יּתחַּת ֹונְב הָׁשנְמ ְךְלֶמי םלׁשּורְ יִבָשִיְו הָדּוהְלָּ ותומָב ול

 שָמִחְו םיִׁשְמֲחַו ּוכְלְמְב הֵׁשנְמ הָנְׁש הָרְׂשְע םיִּתְשְובי 33

 םגַה תּובעותכ הָוהְי יניִעְּב עֶרָה שעיו* :םלׁשוריּב למ הָנׁש
 תֹומָּבַה-תֶא ןְביו בֶׁשֹופ :לֵאָרְׂשִי יֵנּב יִנַּפִמ הוהְי שיֶרוה רַשַא
 יתוָשָא שעיו יםיִלָעָּבל תוָחְּבְזִמ םֶקִיַנ ויָבָא ּוהָיְקְזִחִי 'ץּתִנ רֶׁשֲא
 תיִבָּב יתוחָּבְזַמ הָנָבּו+ :םֶתִא דָבַעְיַו םִיַמְׁשַה אָבְצ"לָכְל וחַּתָשיו
 תֹוֲחַּבְזִמ ןביופ :םלו ועל יִמָשדהיָהְי ֶלשּוריִּב הָוהְי רָמָא רַשַא הָנהְי
 -תֶא ריִבָעָה אוהופ :הָוהְידתיִּב תֹוָרְצַח יֵּתְׁשִּב םִימׁשַה אב"כ

 ינו בוא הָשַעְו ףּׁשַכְו ׁשֵחַנְו ןגּועְ = ב יג שָאְּב רוינְב
 ילָמָפַה לֶסֶפדתֶא םֶשִיַוז :וְסיִעְכַהְל הָוהְי יִניִעְּב עְרֶה תוׂשעל הָּבְרה
 22 *16 69 םֶהְל חַנַיַו | 23 \/גז9 אָשְניו | 24 * > כת כס, | * 1 ₪ 6 6
 רע .j 26 6 ‘ip, sed cf $V (eo guod ( || 28 ** 1 6 69 םירדעְל תֹּוָרֲאו |
 30° D Qרשיַ א םרשייו | ל 8* הָחְרְזִמ | 31 * ₪ gloss (pl 155 + ָּךְלַמ) |
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 14 ב םימיה ירבד 3-2

 הָמלָש-לֶאְו דיִוָּדדלֶא םיִהלֶא רָמָא רָשַא םיִהְלֶאָה תיִבָּב הָׂשֲע רֶׁשֲא
 לֶאְרְשִי יִטְבָש לפמ יִּתְרַחְּב רָשא םֶָשּוריִבּ הֶזַה תִיָּבַּב נָב
 לארי לֶגֶרתֶא יִּיִסֶהְל ףיסוא אָלְו :"םוליעל יִמָשתַא םיִשֶא

 - תושעל ּורְמָשוםא ו קר םֶכיִתְבאל 'יּתְַמִעַה רשא הָמְדאָה לעמ
 :יהָׁשמידִיְּב םיִטָּפְׁשִַהְוםיִקֲחַהְוי הָרֹוּתַה"ילָכְל םיִתיוצ רָשָאלָּכ תא
 םיגַהְִמ עֶר תֹוׂשֲַל םָלְשִִּי יִבְשְיְו הָדּוהְידתֶא הָשנְמ עי
 -לֶא הָוהְי רבו ם :לֵאָרְׂשִי יִנְּב יִנָּפִמ הֹוהְי דיִמָשַה רָשַא
 אָבְצַה יִרָשְתֶא םֶהיֵלֲע הוהְי אבני :ּובישְקַה אל ומַעְ :לֶאְ הָשַנִמ
 םִיַּתְׁשֲחְנַּב ּוהְרָסַאיו םיָחֹוחּב הַׁשֹנָמדתֶא וכלי רּושַא ךלמל רָשַא

 עגל ויל הוה יִנּפתֶא הל ול רַצָהְכּו> | :הָלְבּב ּהָביִל

 אוה הוה יִּב הָשנִמ עֶדיַו | דתוכלמל sand הָביִׁש ותָנְתִת
 הָבְרַעַמ דילְד-רועל ו הנוציח הָמּוח הַנְּב ןל-ירחאוי+ :םיִהלֲאָה
 דָאְמ ָהָהיִּבְגיַו לפעְל בֵבָסְו םיִנָּדַה רעֵׁשְב אֹובְלְו לַחַּנַב ויל
 יהלֶאתֶא רסיַו 5 :הָדּוהיִּב תוְרָצְּבַה םיִרְעָהלְכְּב ליִחייִרָׂש םֵׂשיַו
 רֵהֵּב הָנְּב רֶׁשֲא תֹוחְבְזִמַהלְכְ הֹוהְי תיֵּבַמ טֵמַּפַה-תֶאְ רֶכַּנַה
 הָוהְי חּבְזמ"תֶא ןכינ 6 :ריעל הָצּוח שי םֶלָשּוריִבּו הָוהְיתִיּב
 התא רובע הָדּוהיִל מא" הָדֹותְו םיִמְלְ יֵחְבִז ז לע חֵּבְזיַו

 ירדה םיזחה ירבו ליהלא-לא ולתת ּהָשנמ רב ד רֶתְוופ
 :לֵאְרְׂשִי יכלמי יִרְבְּדלַע םָּנַה לֶאְרְשי יִהלֲא הוה םַשָּב ויִלֶא
 הָנָּ שא תֹומְקמַהו ּולָעַמּ ותאָטַחְ לָכְו ולרַתַעַהְ ותלת

 םיִבּותַּכ םָּנַה ּוֲענָּכַה נפ םילְּפַהְי םיִרָשַאה דיִמַעָהְו תומָּב םֶהָב

 לִי יב והר ריִתבָאיסַע הָׁשנמ בָּבָשיַניי :'יןוח ירד לע
 פ  :ויָּתְתַּת ֹונְּב 'ןומָא

 ָךלֶמ םיִנָׁש םִיַּתְׁשּו ֹוכְלֲמַּב ןֹומֲא הָנָׁש םִָּתׁשּו םיִרָשָעָּבי
 -לֶכָלּו ויבא הָשַנִמ השע רֶׁשֲאַּכ הָוהְי יִניִעְּב עַרָה שעיו=* :םֶלָשּוְריִּב

 7 ל 1 6 nonn MSS D71y7 | 8° 2R 218 6 (טס\60004) 9 (שופשש) דיִנָהְל |
2R aliter;2 4 םֶת-- || % 28 לכל; 1 כזפ 4 | = Rל 1 6 28 64 יִּתַתָנ | 6  
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 אָלְנ5ּ :םֶדְבעיִנ ןומָא חבז ויֵבֲא הָׁשֵנִמ הָשָע רֶשֲא םיִליִסְּפַה
 הברה ןוָמָא אּוק יִּכ ויָבֲא הָׁשֹנְמ ץֶנּבהְּ הָוהְי .יִנָּפְלְמ עַנָכְנ
 ץֶרָאָה-םע וכי :וְתיֵבְב ּוהָתיִמַו ויָדְבַע ויָלע ירשו :הָמְׁשַא
 ּוהיַׁשאֹיתֶא ץֶרֲאָה-םע כיל ןֹומָא למה לע םיִרְׁשְקַה- לָּכ תֶא

 ס  והיָתְחּת ֹונָּב
 הָנָׁש תַחֵאְו םיִׁשלָׁשּו ֹוכָלָמְב ּוהָיַׁשאְי םיִנָש הָנמְשְרֶּבי 4

 ויָבֲא דיִוָד יִכְרַדְּב ו הָוהְי יניִעְּב רשַיַה שעיו? :םֶלָשּוְריִּב ְּךלֶמ
 אּוהְו וכְלָמל םיִנָש הָנומָשְבּו :לואָמָשּ ןיִמְי רָסדאָלְו
 הָנָש הָרָשַע םיִּתָשַבּו ויִבָא דוד יהלאָל שרל לַאַה רע ּוגְדוע

 םיִיִסְפְַו םיִָָאַהְו תּומְּבַהְִמ לשירו הָדּוהְתֶא ראַטְל לחה
 "רֶׁשֲא םיִנָּמַחְהְו םיִלְעְבַה תוחְּבְזִמ תא ייִנָפְל צְתִנְַוי :תּכַפִמהְ
 קדַהְו רֶּבַש תּוכָּפַמַהְו םיִליִסַּפַהְו םיִרׁשֲאָהְו עֶּדִג םַהילעַמ הָלֲעַמְל
 -לַע ףרש םיִנָהְּכ תומָצַעְוי םֵהָל םיִחְבוַה לםירבְקה י ינּפ-לַע קרזיו
 םיִרְפָאְו הָשַנִמ יִרָעְבּו :םֶלָשּוךידתַאו הָדּוהְיתֶא רהַטיַו םיֶתְוחְּבְזִמ
 תוחְּבְזִמַהתֶא ץתַנְיַול ;ביִבָס יםֶהיִתְב ךַחְּב יִלָתְפַנְדַעְו ןועָמְשְ
 ץֶרָאלָכּב ער םיִנמֲחַהלְכְו קהל תֶּתַּכ םיִליִסַפַהְ םיִרְׁשֲאָה-תֶאְ
 רֶהְטְל וכְלָמ הרשע הָנֹומְׁש תַנָשְבְּו* ם  םֶלָשּוְריִל בשיו לֶאְרשי

 -רׂש ּוהָשעַמיתֶאְ ּהְלצאְּב ןפָשתֶא חלָש תיבה ץֶרָאְִתֶא
 :ויָהלֶא הָוהְי תיִּבדתֶא קּוחְל ריְִּזִמַה זֶחֶאוְְרְּב חַאוי תַאְו ריִעָה
 -תיב אָבּומַה ףַסָּכַהדתֶא ּונְּתִיַו לּודָּנַה ןֶהּפַהיּוהיקְלַחְלֶא ואביו
 כמו יםיִרָפֶאְו הָשַנִמ ךִיִמ ףסה יִרָמש םיִוְלַהּופְסֶא רֶׁשֲא םיִהְלֶא
 דָידלע ּונתיַרפ :םלָשּורְי ללבשיו ןמָיְנבּ הֶדּוהי-לְּכַמּו לַארׂשִי תיִרָאְש

 הָכאָלְּמַה "ישע ותא ּונְתַיַו הָוהְי תיֵבְּב םיִדָפְּמַה הָכאָלמַ 'הָשע
 םיִשְרָחָל יוני :תִיָּבַה 'קָנחְלּו קִדְבְל" הָוהְי תיִבְּב םיִשע רשא
 םיִּתָּבַהתֶא תור תורְּבִַחְמְל" םיִצָעְו בָצְחַמ יִנָבַא 'תונקל 'םיִנּבִלְ
 הָנּומָאְּב םישע םיִשְנַאָהְוי* סם :'הָדּוהְי יכלמ ּותיִחְׁשִה רֶׁשֲא
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|g G+ kai Tdv apxovrwv |םֶהיִתְַּוחְּב:) || ל 1 ? בָבֶס | ל 1 קדַהְו צ₪ קַדָהְל  

a Vrs 2R 22,5ובָשיו 69 יבש | זס 516 1  mlt MSSל 0  
 ישע | ל 63 28 'עְל | ₪ 2 קָדָּבדתֶא | קּומְל | זז * > 2 22,6 | ל 2 םיִרָדֹּנַלְו |

d 2R aliter.6 65% 8% ילו | +  



 = 1316 ב םימיה ירבד 2-6

 יִרָרְמ יִנְּבְִמ םיִוָלַה ּוהָיְדַבְעְו תַחָי םיִדָקְפִמֹוםֶהיִלֲעו הָכאָלַמַּב
 :ריִשילְּב ןיִבָמדלָּ םָולַהְו חצנל םיִתָהְקַה יִגְּבְְִמ םֶלָשְמּו הָיְרַכְזּו
 הָדֹובעו הָרֹובעל הָכאָלְמ 'הַׂשע טבל םיִחְצַנִמּו םיִלָּבַפַה לוג
 ףֲסָּכַה-תֶא םָאיֵצֹוֲהְבּויּצ :םיִרעוְׁשְו םיִרֲמְשְו םיִרָפֹוְ םֹלַהַמו
 "דִיְּב הָוהְי-תַרֹוּת רָּפַפ"תֶא ןֵהְּכַה והיְקְלַח אָצַמ הָוהְי תיִּב אָבּומַה
 יִתאָצְמ הָרוּתַה רֶפְס רַפופַה ןֶּפָשלֶא רָמאיו הקל על 5 :השמ
 -תֶא ופש "אב :ןֶפָשלֶא רֶפְסַהתֶא ּוהיקְלח ןֶתְיַו הָוהְי תיִבָּב
 ןּתנרְׁשַא לָּכ רמאל רַבּד למַה"תֶא דו בש ַךֵלַּמַה- לֶא רַפַּסַה
 הָוהיזתיִבְּב אָצְמָּנַה ףֶסְּבַהתֶא ּוכיִּתַיַניז :םישע םה ְּףיֶדָבעידִיב
 ןפְׁש דזה :הָכאָלְמַה ישוע ךִי-לַעְו םיִדָקְפִּמַה ב-לֲע ּוהּונִתִיו
 ןפש ּוביאָרְקיַו ןֶהֹּכַה והיקְלח יל ןתג רָפס רמאל ָּךְלָמל רָפופַה
 ערקו הָרּותַה יִרְבּד תֶא ָּךְלִמַה ַעָמָשַּכ יִהיַויפ :ִּךְלִמַה יִגָפִל
 -תֶאְו ןֶפָשֶַּב םֶקיִחַא-תֶאְו והלקְלֲח"תֶא למה וציוכ :יָדְנּב"תֶא

 ג להב הָיָשָע תֶאְו רפוסה ןֶפֶש ו תֶאְו יהָכיִמְְְּב ןודבע
 -לע יהָדּוהיִבּו לֶאָרְשיְּב רָאְשַּנה ַעְבּו יִדעּב הָוהְותֶא ושר וכלי
 ּונָב 'הָבִּתַנ רֶׁשֲא הָיהְיתַמַח הָלּודְנִיִּכ אָצְמִנ רֶׁשֲא רֶפַפַה יִרְבּד
 בּותְַּהלֶבְּ תושעל הְוהְי רֶבְּדתֶא ּוניִתובַא ּףרמש-אל רֶׁשֲא לע
 הָּרלֲח"לֶא ְּךֶנַמַהי רֶׁשֲאְו היְקְלַח ךלינ ם  :הזה רַפְפַהְדלַע
 איֵהְו םיִדָנְּבַה רמוש יהָרְסַחדןַּב יתַהָקוְּתדןְּב ימְלׁשותֶׁשֲא הֵאיִבנַה
 -הֶּכ םַהְל רָמאָתַו :תאְזְכ ָהיִלַא ָּרְּבַד הָנְׁשמַּב םֶלָשּוְיִּ תָבָׁשוי
 ס :ילָא םֶכְתֶא חַלָש-רָשַא ׁשיִאל ּורְמֲא לֵאָרְׂשִ יהל הָוהְי רַמָא
 תֶא ויָבָשוילַעְו הָּגַה םוקֶמַהְד לַע הָעְר איִבָמ יִנְנִה הָנהְי רַמָא הכי
 :הָדּוהְי למ ונפל ארק" רָשַא רֵפַסַה*ילע תוָבּותַּכַה *תולָאָהילָּ

 לָכְּב יניִעְכַה ןעַמְל םירחא םיָהלאל 'וריִטקיו ינּובע רש תחת
 ָלמִילֶאְנ א הּבְכְת אָלְו הנה םָקמּב יִתְמֲח יִּדַתִתו םֶהיִדְי ישעמ
 רַמָאהְּכ ויָלֲא ּורְמאְת הָּכ הָוהְיּב שוְרְדְל םֶכְתֶא ַחָלשַה הָרּוהְי

Wy | 18 2R 22,10ז2 6% והידבעו | 3 51 לע | ל 16 ם1 1155 686  
cf 5 et Jer 26,22; 36,12 || 1ּוהָאְרְקִיַנ | 20 7" 2 22,12 הָיָכיִמְְןָּב רֹוּבכע  

 22,13 "הדּוהידלּ דעְבּו םִעָה | ל 16 6 (29) הָתַצְנ (איָהְ) | < 1 6 68 23 ּועַמְש |
Sein (Dשל) | = Q$0( + חלָש) || * 65  (IMS +nyy, IMS6 רַמָא  ins c22 *  

 תַהְקִּת, א ות; 1 קנט 6 28 22,14 הֶוְקִּת | 4 קו MSS 38 הדסה, 2 םַחְרַמ |
 24 ** 21 22,16 יִרְבִּד | * 6 םיִרָבּדַה | << 28 ארק | 25 * 0 2 22,17 ורטקיו

 א ּוריִטְקִיַנ | ל 16 6 2 הָתְצִנְו.



CHRONICA Il 435.7—34,27  

 וענְכּתו ךְבָבְלְרר ןע= :יּתָעַמְש רֶׁשֲא םיִרָבְּרַה לֵאָרְִי יִהְלֶא ּהָוהְי <
 ויָבְׁשְי-לעֶו הָּנַת םָקְּפַה"לַע "וירְבְּד"תֶא ָךעֶמְׁשְּב םיִהלֶא יגָפלַמ
 םָאְנ יִּתְעַמְׁש יִנֲא-םנְו יֵנְִל ָךבּתו ךיִדְְּב-תֶא עְרְקתו 'יַנָפְל ענְּכִּתו
 םלָׁשְּב ףיִתורְבְקלֶא ָּתְפסָאְְו ךיִתַבַאלֶא ֶפְסֶא יִנָנַהִ* :הָוהְ
 הָּנַה םָקְמַה-לע איָבַמ יֶנֲא רֶׁשֲא הָעָרָה לֹכְּב ְּךיֶניֵע הָניֵאָרְתאָלְו
 ףסַאו ּךַלַמַה חַלְׁשִופ סם ורב ְָלָּפַהיתֶא ּוביִׁשיַו ריִבְׁשְילַעְד
 ׁשיִא"לָכְו הָוהיזתיּב ְךָלָמַה לעיופ םָלְׁשּוריִו הָדּוהְי ינקז"לָּכתֶא
 ןֵמְק"רַעְו לֵרְגִמ םֶעָה"ִלָכְו םיִוָלַהְו םיִנַהְּכַהְו םלשּוִי יִבָשְַו הָדּוהְי
 :הָוהְי תיִּב אָצְמְנַה תיִרָּבַה רֶפְס יִרְבְּדלֶּכְדתֶא םֶהיִנְזִאב אָרְקיו
 יִרַחֶא תֶכָל הָוהְי ינָפְל תיִרְּבַהתֶא תֶרְכִיִו ורמַעְלע ב דֹמעיוי
 ושַפָנלָכָבּ ובכלל ויָקֲחְו ויָתֹודֲעְו יָתוצִמ"תֶא רֹוָמְׁשִלְו הוהְי
 תֶא דֿמעַיוצ :הּנַה רפּפַה-לע םיִבּותְּכַה תיִרְּבַה יִרָבְּדתֶא תושעל

 םיִהלֶא תיִרְבִּכ םלָשּוי יִבָשּוְו ושעיו ןֶמָיְנְּו םֶלְשּוְריִב אָצְמָנַהלָּ
 תּוצְראַהלָּכִמ תֹובֲעּתַה"לְּכ תֶא ּוהָיָשאָי רַסָיַנּי :םֶהיִתוְבַא יִהלֶא
 הָוהְי-תֶא דובעל לֵאָרׂשְִּב אְצמנַהלְּכ"תֶא ל בע לֵאְרְׂשִ יגבל רָשַא
 ס :םֵהיֵתֹובַא יֵהלֲא הָוהְי יֵרֲחֲאַמ ּורָס אל וימי A םֶהיֵהְלֲא

 חַסּפַה ּוטַחשינ הוהיל חַסָּפ םֶלָשּוְיִב ּוהיִשאְי שעיוי 9
 םֶתּורְמְׁשִמ-לע םיִנָהְכַה דַמַעַיַוי :ןושארַה .שרחל רֶׂשֲע הָעָבְראְּב

 לאְרשילָכל יםיִנוְָבְמַה םיולל רַמִאִיַוי :הָוהְי תיִּב תדובעל םקּזַחְי

 הָמְלָש הָנְב רֶׁשֲא תִיֿפ ׁשֶדקַה ןורֲא"'תֶא גת" הָהְיל םישודקה
 הָוהְי"תֶא ּודְבְע הָּתִע ףַתְּכַּב אָׂשמ םֶכָלויִא לֵאָרְׂשִי ֶּלַמ יָד
 םֶכיִתוקְלִחַמְּכ םֶביִתוְבַאדתיִבָל יּונוָכָהְוצ :לֶאָרְׂשִי ֹוּמִע תֶאְו םֶכיֵהְלֲא
 ׁשֶדָקב ּוָדָמְעְופ :ֹוָנְב הָמלְׁש יבָחְכַמְב לֶאְרְשי למ דִוְּד בָּתְכְּב
 ל באזתיִּב תקלחו םַעָה יִנְּב םֶכיִחַאל תובָאָה תיּב תפל

TT 

 - = הָוהיִדרַבְדִּ תושעל םָכיֵחַאל ּוניִכָהְו וׁשְּדְקִתַהְו חַסָּפַה ּוטֲחְׁשְו

 םיזעייגבּו םישבְכ ןאצ םלָה גבל הש ר ס :השמיְב
26 lacuna: cf ad 2R 22,18; V guoniam audisti verdoa voluminis 7 algue 

emollitun est .. |\ 27° VarS 6 ,יֵרָבְּד"תָא 2R 22,ז9 יִּתְרַּבְּד רֶׁשֲא |  2R er | 
28 > 2R 22,20 | 29g 2R 23,1 Iאַלֶי | 30 2R 23,2 םיִאיִבגַהְו | בז 6 25 43 

 || ר-  | 33 pc MSSןמינבו  proדומעה | 32 0 00/0; 'תיִרּבַּב
Cp 35,3 ° א םיִנובָמַה 0 pl MSS "Qהַמ (6 r. buvaroig GF iepodotAoig) | 
b-ל rps תַתּונְמ )cf 1 28,2(; 1 ּהֵּנַה | 4 * 06% ּוניִכָהְו; | 6 א 69 ּונוּכָהְו | 
b-b 1 c pc MSS Vrs 'JY..'D || 6 >6 (frt dl). 



 1318 ב םימיה ירבד 21—35,8

 םיִּפְלַא תָשְלָש רקְבּ tk 4 רּפְמִמְל אֹּצְמנַה"לֶכְל םיִחְסֶּפִל לָּכַ

 .וי*

 :ros ונַתג ונהל ולא תיֵּב דיג :לאיחיו והלכו חמלה
 ; לֶאְנַתְנּ והיעַמְשּו יּוהָיְגנוכְנפ :תוָאמ שלש רקבּו תואמ ששו םיפלא
 םיִחְסּפַל םיולל ּומיִרָה םיולה יֵרָׂש דַבָזֹויְ ילַאיע ּוהיִבְׁשֲחַו ויֵחֲא
 םיִנֲהְּכַה ּודְמעיַו הָדֹובֲעֶה ובתי :תֹוֲאַמ ׁשַמֲח רֶקבּו םיִפְלַא תַשָמִח
 חַסָּפַה ּוָמֲחְׁשִויי ּדלַמַה תֹוצֲמַּכ םֶתֹוקְלְחַמ-לֲע םיִולהְו םֶדמִע"לע
 םּת תל *הלעה ריס :יםיִטיִׁשְפַמ יֵיְולַהְו םֶדיִמ םיִנֲהֹכַה וקרזינ

 רֶפְָּב ביִתְּּכ הוהיִל בירְקַהְל םֶעָק נבל תובָאתיבְל תֹולְפמְל
 לָׁשִּב םיִשְדְקַהְו טָּפשִּמַּכ שָאְּב הספה ּולָשַבְיַוי :'רֶקְבל ןָכְו השמ
 ּוניִכַה רַחַאְויצ :םָעָה יֵנְּב"לָכְל ּוציִרַיַו תוחְלצבּו םיִדָוְּדְבּו תוָריִסּב

 םיִבָלִחִהְו הָלִעָה תיָלֲעַהְּב ןֹרָהֶא יֵנְּב םיִנָחְפַה יִּב םיִנָהְּכַלְו םֶהָל
 םיִרְרָשָמַהְו 5 :ןְרַהֶא יֵנְּב םיִנֲהְּכַלְו םֶהָל ּוניִכַה םיִוְלַהְו הָליִלְדע
 להזוח ןּותָדיִו ןַמיִהְו ףְסֶאְו דיִוָּב תַוָצְמְּכ םֶדְמַעַמד לע ףָסָא"ינְּב
 -יִּכ םֶתָדְבְע לעֶמ רוסְל םַהָל ןיִא רֵעְׁשְ רעשל םיִרעְׁשַהְו ּךְלַמַה
 אּוהַה םויָּב הוה תנובעלָּב ןוּכתו 6 :םהל ּוניִכַה םיִולַה םָהיֵחַא
 :והישאי מַה תַוָצִמּכ הָוהְי חֵּבְזִמ לע תולע .תולעהו חַסָּפַה תוׂשעל
 גחתֶאְו איִהַה תַעְּב חַסָּפַהדתֶא םיִאָצְמְּנַה לארשיחינב שעוד
 יִמיִמ לאָרׁשְּב המ חַסַּפ הׂשֲענ-אָלְ :םיִמָי תעְבָש תוָצַמַה
 הָשערָשַא חַסָפּכ ושעדאלו לֶאְרְשי יֵכְלַמ- לָכְו איִבּנַה לֶאומש
 יִבְׁשֹווְו אָּצֲמַּנַה לֵאָרְׂש הָדּוהְי- לכ םִיולַהְו םיִנֲהכַהְו והיַׁשאי
 השענ ו ּוהיָשאי תּוכְלַמְל הָנׁש ּהָרְׂש הָנֹמְׁשְּבִֿפ ם :םֶלָשּורי
 ּוהישאי ןיִכַה רֶשא | תאֹז-לְכ יֶרֲחֲאיגס :יהָּנַה חסָּפַה
 תָרפילע שימָּכְרַכְּב םֶחְלַהְ םִירצְמ"דלִמ ֹוכָנ יהָלָע יתֿבַה-תֶא
 ו יל-המו גמאל ו םיִכֲאְלִמ ויִלֶא חֶלָשיַויּי :ּוהְיִשאְי ותא אָצְיַו

 ל-ל 4442 | < 6-99 א. ושחג | 0 * 0 'ְִנָכְו 869% "וכו ו | )9882( 6> * 8
 +  65% ₪59זס |  6% (Es) RAEוהינַכיו | ל 6ל ₪ !שמג 55 65 6 ₪
éxovTeg Td ה et in fine kai odtw To rpwwév cf 12° || v rr >6PA Es), 
habet hic v 13 || => 204? || * 65 559 + הָלעָה וטחָש | 12 ° 1 c Gexcl BA Est) 

  Jj 13 ON 6%רקבל  || ® Grr €5) roug uécxoug || 5 1 MSS Vrsןניִכַו
Bvciag || 15 * 6 “Tl | ? pc MSS Vrs tin | 19 7 = >6BA (Ch), GCh 4 2R 
 ||  kapa(i)jsaiu (= Dp); Gr aliud ts addזס םיִצְקָשַה 566 27--23,24
 רּוׁשֲא ְךְלֶמ"לע  6%% sol kai rd j PP > || © GPA CW 2R 24,29מ * 20

 רַהְנקלע.
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 םיִהלאַו ייֵּתְמַחְלִמ 'תיְּב-לָא יב םויַה יהָּתַא ְּףיֶלָע"אְל הָרּוהְי ָךְלִמ |
 סה :ָּתיִחְשנלַאְ יִמָעְִרָשַא םיִהֹלֲאַמ ךְל"לדח ינלהבְל רַמָא =

 רבא עַמָׁש אָלְו ישָּפַחְתִה וּב"םָחְלָהְל יִּכ ּוּנַמִמ ויָנָפ היא
 םיִיַה גרינס :וּדְנִמ תַעְקְבְּב םֶחְלהְל אביו םיִהלֶא ִּפַמ וכ
 :דִאָמ יִתיִלָחֶה יִּכ יִנּוריִבְעַה וידבעל מַה רָמאינ ּוהָיַׁשאְ למל
 -רָשַא הנְׁשִמַה בָכְרְדלַע 3 ּוהָביִּכְרַיו הָכְּכְרֶמַהְִמ ויִדָבִע ּוהְריְבעְיו
 הָדּוהידלכְו ויָתְבַא תוָרבְקְּב רָבְקִיַנ תֶמָיו םֶָשּור והכיל ול
 והישאי-לע ל ּוהִיִמְרַי ןנוקינ5 ס :והיׁשאו-לע םיִלָּבַאְתִמ םלׁשּוריִ
 םויַהְדע ּוהיׁשאי=לע םֵהיֵתֹוניְקְּב תּוְׁשַהו םיִרְׁשַה לכ ּוְרְמִאיו

 רֶתְי5ַַ |  ּותֹניִקַה-לַע םיָבּותְּכ םָנַהְו לֶאְרְשְודלע קָחְל םנְּתי
 םיִנשאְרַה ויִרְבדּו :הָוהְי תֶרותְּב בּותְּכַּכ ּויָדְסִחו ּוהָישאי ירָבד
 ס  :הָדּוהיִו לֵאָרְׂשִיהיַכְלַמ רַפס-לַע םיִבּותְּכ םָּנִה םיִנַחֶאָהְו

 -תַחַת ּוהָכיִלְמִיַו הָיַׁשאְיְְּב זָחֶאֹוהְי-תֶא ץֶרָאָה"םע וחָקיוו 6
GFF 

 הֵׁשלְׁש וכְלֲמְּב זחֶאוי הָנָש םיִרָשַעְו ׁשלׁשןֶּבי :יָלְׁשריִּב ויֵבֲא
41 + 

 שנעו םֶלָשּוריִב םִיַרְצִמ" "ךלמ ּוהָריִסְינ :יםָלָשּוריִּב ּךלמ םיִׁשָדֲ
 -תֶא םִיְֹצְמיִדלִמ דמו :בָהְז רּכְכְו ףָסָּכירּכִכ הֶאַמ ץֵראָהיתֶא
 -תֶאְו םיִקָיוהְי ומָשתֶא ביו םֶלשּוריו הדּוהי"לע ויַחֶא םיִקָיְלֶא
 םיִבָשעְְּב | 5 יהָמְיְרִצִמ ּוהָאיִבְיַו וכְנ חֶקל ּויחֶא זחֶאו
 יסְלָשּויִּב ְךַלָמ הָנָׁש הֶרָשע תַחַאְו ּוְלמַּב םיקיוהי הָנָש שָמָתְו
 לבב למ רַצאָנְדכּובְנ הָלָע ויל :ויהְלא הָוהְי יִגיֵעְּב עֶרָה שעיו
 איִבָה הֶוהְי תיִּב ילָכַמ :הלְבְּב וביִלְהל םיִתָשָחְנּב ּהְרְסַאְיו
 םיִקְיּוְהְי יִנְבִּד תנו לָבָבְּב ּולְכיֵהְּב םֶנָּתִיַו לָבַבְל רַעאַנְדכּובְנ
 יִבְלַמ "רפס"לַע םיִבּותְּכ םָּנַה וילֲ אָצְמּגהְ הָשַעְִרשַא ויָתְבַעְתְ

 v ar GF: aliter | 2r *1 6 65939 התא יִנָא | ל 69% ₪1 םַחְלָהְל || < 6
 NB? 0 contra aliam domum (ׁNN Na e רושֶא תיב) | 22 * 1 6 6=
 קּוַחְתַה ץפ| 6 65/9 בָשָח | * 6** איִבָנַה ּוהיָמְרי | * תספמ 3155 יִנְּפִמ |
 24 6% Dy (2R 23,30 1תֶרָבְקִּב) | 5 בכ הָדּוהְי יֵכְלַמ יֵרְבְּד רַפַס | 6 36,

2R 23,30+- hk ּi66% * | וַיָמִשֵׁתו (esr) 2R | 2 6Ch 4 2R 23,31 b—33aז : 65  
nn cf 2R9 || 4 65+הָתְלְבְרְב <+ ךלֶמִמ) | 3 66% הָמיִרְצִמ ; :5 גפוסג  sd 

 תָסָּכַה-תֶא תֶתְל ׁשֶנֲעַהְל ץֶרָאָה הֶּלֵחַה זָא הערפל ןַתָנ בֶהּוַהְו ָסָּכַהְו םָׁש תֶמֵיַו
 תֶתְל ץֶרָאָה םע-תָא בָהְּוַה-תֶאְו ףָסָּכַה-תֶא ׂשַגְנ ֹוּכְרֲעְּכ ׁשיִאדלָכְו העֶרַפ יִּפילע

cf 2R 1 GL (Est) + x. Ednge TOoVg ueyigrévag lwiakeu . . . ||הכנ הערפל : 
 8 GBA (Ch) 4 (cf 2R 23,360( הָמָרְוִמ הָּיְרנ תַב הָרֹוכְז ומָא םַׁשְו | *6%+

 vb compl (cf 2R 4—24,1( | 8° 6% + ל םיִמָּיַה יִרְבּד



 j 1320 ב םימוה ירבד 23—36,9

 יהָנומָשְְּבִי = 5  ייתְחַתִנְּב "ןיכְיוהְ ךָלמִיַו יהָדּוהיו לֵאָרְׂשִ
 םֶלָשּוְיִּב ךְלִמ םיִמָי תְרשעַו םיִשְדִח הָשלְשּו ּוכְלָמַּב ןיִכְיוהְי םיִנש
 רַצאָנְדְכּוְבִנ ְךְלִמה חַלָש הָנָשַה תָבּושְתַלְו יי :הָוהִי יִניִעְּב עַרֶה שַעיו
 ויִחֶא ּוהיִקְדְצ-ַתֶא למ הָוהְידתיִּב תַּדָמֲח יל" הָלָבְב ּוהֲאְבו
 ּוהּיִקְצ הָנְׁש תֵחַאְו םיִרׂשֲעָבי ס :םלשוריו הָדּוהְי-לע
 הוהְי יִניֵעְּב עֶרָה שעיוי* :םלָׁשריִּב ּךַלָמ הָגַש הֶרָשָע תַחאְו וכְלמְב
 ךלמּב םֶנְו :הָנהְי יִּפָמ איִבָּנַה ּוהָיְמְרִ יִנָפלִמ ענָכָנ אל והלא
 ץֵמַאוו ֹוּפְרְע-תֶא שקי םיָהֹלאַּ וטיִּבְׁשַה רֶׁשֲא דָרֶמ רצאָנְדַכּובְנ
 .ee oo םיִנָהְּכַה יירש ו - :לֶאְרְשי יֵהלֲא הול בּושמ ובָבְלְתֶא

 end :מט-לק . טיפ חוש םָכְׁשַה  ויכאלמריב .םהילע
 םיִעָּתְעִּתְמּו ויָרָבּד םיזובו םיִהְלֲאָה יכָאְלַמְּב .םיִבעלַמ הוו
 םהילע לער :אָּפְרַמ יליד וָמַעְּב הֹוהְי"תַמֲח תֹוָלֲע דע וויָאיִבְנְּב
 לָמִח אָלְו םׁשְרְקִמ תיִבָּב בֶרָתַּב םֶהיִרוחַּב גּוַהְיַו "םייִּדָשַּכ למ"תֶא
 תי ילכ לכו :ֹודיּב ןַתְנ לָּכַה יששיו ה ז הָלּותְבּו רּוחְּבדלַע"

 ויִרָשו ךְלַמַה תורָצְצְו הָוהְי תב תראו םיִּנָטְקַהְו םיִלדִּגַה םיִהלֲאָה
 תַמּוח תֶא ּוצְּתניו םיִהלֲאָה תיִּבדתֶא ּופְרָשיִופ :לֵבב איִבַה לכה
 :תיִחְׁשַהְל ָהיִּתַמֲחַמ לכלב ׁשֵאָב ופרש יֶתּונְמְרַאדלַכְו םֶלָשּורְי
 "רע םידבעל ה ולוי לָבְּבלֶא בֶרָחַהְְִמ תיִרֲאְׁשַה לר
 ץֶרֲאָה הָתְצְר"דֲע ּוהָיְמְרִי יִפָּב הָוהְיְדרַבְּד תואָלַמְל*ז :סֶרפ תּוכְלַמ ףלמ

 פ | :הָנש םיִעָבְש .תואלמל הָתַבָש יהָמָשַה ימי היָתֹותְּבִׁש"תֶא
 ּוהָיִמְרִ *יִפַּב הֹוהְי-ֹרבְּ תוכל סרֶּפ למ שרוכל תַחֶא תָנָשְבּו

 ותּוכלַמהלָבּב לוק-רָבעו סל שֶרוְּכ חּור-תֶא היהְי ריִעַה
 תוכל סר דל רַמָא"הכנ ס :רָמאָל בָּתְכמְיֹטנו

 לו וע יהל יהוה ופעיל כבר הוהיב רשא םלשוריב
 8 < >6 | © 6+ +2R 246a ויֵתֹובֲא םע אנע ןִגְּב רַבָּקַּו | = ר

 id 9 | g גמ5 6 1559955 98 GALS 2R (הָנָׁש הָרָשְע | זס 16 68 ויְבָא יִחַא |
 14 5385 6 65 ן הָדּוהְי |  ס -לַעָמְל | 17 * א םייד-- 0 םיִ - | 6% 0
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MONITUM AD LECTOREM. 

I. De horum Bibliorum ratione in Prolegomenis toti operi 
praepositis disserui. Hoc loco praeter Deum, qui vires et vale- 
tudinem praebuit, omnibus, qui his Bibliis operam navarunt, 
gratias agere maximas mihi liceat, imprimis sociis et viris in | 
Prolegomenis, § 8 nominatis. I. I. KAHAN animum non solum ad 
corrigendas plagulas, sed etiam ad res ipsas attendit, id quod vario | 
modo operi profuit; item DR. KRAMER in perlegendis plagulis locos 
in notis allegatos diligenter evolvit et errores nonnullos sustulit. 

2. Quod attinet ad 0207/0795 07 50010770 laborein, conferenda | 

| 

sunt huius operis Prolegomena, § 8. — Omnia, vel singula, 
quam diligentissime sunt deliberata; paene ubique contigit, ut 
editor eiusque socii inter se consentirent: non raro de singulis 
notis, priusquam in eam, quam lector in manibus tenet, formam 
redactae sunt, praesertim in Prov., lob, Eccl. Dan. et in aliis qui- 
busdam libris, uberrime per literas agebatur. In libris Jerem. et 
Ezech. adornandis editor nonnulla, in XI] prophetis haud 
pauca — licentia, quam I. W. ROTHSTEIN et W. NOWACK obvia 
ei dederunt comitate — et ad formam metricam textus et ad 
notas contulit. — In Ez 49,7sqq I. W. ROTHSTEIN lectorem scire 
vult, ipsum formam iN rectiorem putare. — In libro Amos 
corrigendo editori libellus manu scriptus EDUARDI SIEVERS (cui 
nondum ultimam apposuerat manum) praesto erat. 

3. Inter zexda typograplrca in Corrigendorum tabula col- 
lecta haud pauca orta sunt excisis mere in prelo literis vel 
vocalibus et accentibus. Cum nonnulla eiusdem generis menda 
non in omnibus exemplaribus inveniantur, alii fortasse alia in 
suis ipsorum operis exemplaribus reperient. In altera, si quando 
opus erit, editione praeparanda e tabulis stereotypis menda illa 
curabimus auferenda. 
Scripsi Lipsiae R. KITTEL, D. 

Kal. Iun. 1906. = 

CORRIGENDA. 
cf p. 552. — Dr. KAHAN Znaimensis exemplar partis prioris correctioni- 

bus in margine adnotatis liberaliter nobis praebuit. Illis usi sumus, gratias viro 
docto habentes, in perficienda Corrigendorum tabula. 7==in textu; 7 == in notis. 

pag V (Proleg.) not * ] Jdc 7,18 (pro 7,20). 

 ro8Zzl7 GnרQ( r42flוWשע 2433/1 ונפל 27,29 | וחתשיו

Ex 123ןַב 36,23° א 1 10 1,40%* 3640 ?1:תתי 3, 1 רַפיטופ. = Z1 3o,7 

 21 הנה 307 ?1 תרנה 315 +1 תשרחבו 37,5 ; ןאָבו. = Lט 7:,4 ;ןתֶא
 121 /1 רמאָל ג7,:ג/l!ולכאת :88:ן!ךמאזתב :933:!םכצראב 7%
 ןםתא 1 לעב 23,זס 21 םתאָבהו 23,17 21 הניִפאת | ג,40 / 1 םיִמָי

 2631 = םכשדקמ. -- אט 3,28 / 1 הלעמו 743 21 :הָחנמל 16,35  ?1 וסיו
DWN 15,33 412 21 השמ 1132 21 הנחמה | וג,32 א 3606: ץ6 6 א;  

 והשמ ו:;ויעיבשה 2323/1לעפ 26,261 ילאה | 2632 ? 1 רפחו
 32,40 ?1:ּהָּב 3324/1:הדרחב 33,3441 התבטמ. -- Dt :,:6 + | :ֹורָּג

 :,33 :1םכתנתל 5,וס ;1:וָתֹוצמ 5ו6/!ְךָפא נ22ז ;ןרׁשאכ eזךירעשב
 2216 /1 רענה ₪ הזה 2825/ןהועול 32,ז3/1יתמְב 34,3 +1 תעקב.

Biblia. 85 



CORRIGENDA 

 0 Jos 12 ?1 ינבל 218 /1 ןולחה 54 21 :וךבע 829 /1 שמשה
 | < 034 1 : הילע 1124 /1:המחלממ | 14,6 /1 עשוהי ₪ יתודָא גז

 1 הטמל 24,19 21 הוהי < אשי

 146 5,8/1חמר] 626/1:ןכ 7,18/1תורפושב 3,ז5%lקזמ 833/!תַמ
 | = 9.49 21 ותיציו 134 /1:תֶב 172 /1יתֶאְו 170 ?1די 18,11 ;1שיא.

 |( 18 125 ;1 אוק 1 .הוהי 1 ןורקעל 91 ;1ומשו ג
 = 1 תאו 9 1 טעמ 7,71[ ךיחַאָל 185 21 לע | 2025 /1 בשיו <
 || םקיו 20,33 / 1 הל 212 21 דוה | 21,16 71 הזה 2316411778 26,172

 = 1רֶכיו 2623/1:הוהי 3031 /1 רשאלו* -- 28 1 ,2ז 21 לואש 3,5 ?1 יששהו
 | 2 3-3 1 6[ 0) proCh 624l ךלינ 6,8 z ins: sed cf Jon 4,9 8,II pro שיּדקַה

 | 160 אָשֶנ 1016 /1 רזערדה 1619 21 רזערדה 11,26 21 השיא 5 / 1 דרתיו
 < דוד ףא 124 /1הוהי..םפא :35 /1:הךימ 13.6 /1 יתש 13, 36 /1 לודג
 i = 13,39 /1:תמ, א 1לכַּתו 23,22 ג4 השלשב :adde not ןםיִש- 23,33 :1םאיחַא.
 lik 1,26 4 1 ךדבע 25 21 הוהימ 228 21 הוהי | 53 21 רימחיו 68 2

katd piav) $1 םישלשה 7,42 21 םינמרה | 837 * א 1: 1 6 6 (א0ד6שסשדו קז  

 922 * א 1: 1 ₪ 6 0 םיִדְבַעְל א 1026/12 02 114; 0,25 | 1028 ל א ] הֶוְקִמ
Z lS. — 2R 441 #1וה 5 ]רצ 1 /1 רבדב 18,13 1 םהָל 19,13  

 היה 521 21 הבכרמה 1021 1 לארשי 121 שעיו 16,זז 21 הירוא

 182 21 היה < :הירכז :8,ז: 71 הָרושא 1821 21 ךמסי 1923 21 םוְרמ

ad ak adde1020 21 :םירפ 22,13 **2 ] 10155 202 34,221 23,24  

xl Chb35,105 0000060 = םישְרק | 23,25 ?1 בש 23,33 °°  notam: 2Ch 
pag 552 linea Io ] Gn 46,21 °°? pag 552 linea rr 1 > 

 168 123 21 בָהא 314 ;1 ינעה זז 21 הזה | 4514 ל א 1יעְג* 0%
 1 וננגמתו (כ+ ונגנ--) 6%,ז * 2 1 ינולָאש.

 = 167 1,135 x adde: sed ee 38 53/1וקוח 582% :add ?םיִכְׁשֲאַמ
 . 5,31 א 40066: קז[5 רוי קז 'רי = 7,24 א 4006: 61? 6 1 'עמָּב ro6 7 ad ]יאמ

 | 8006 תסוג1ג: קצקפ ]יא ro - 6% ₪ 1:1 יפו ְךלָה 13,19 ad לש 'גה 6

x adde:ותָח . ידבועו | 15,  x adde: prpsםסוגתת: ] מל תּולָּג 144°  > 
 ן prps ףיִתררש vel ךיִתרָשַה (ab aram VW) 217% א 1 60 (כצז 0"6) 2177

 ] 1: >6)606: קזכ 1 6 6* | 257 2 6 א 61 5 313% א 1 ודחי | 364 21 יָרבד
 1 49,1 * א 1 1; 5.

 1 Ez 18,7 *% 066: 6 ביח תֶלבַח (6ש60טקןג6ע 6061גסשד06) 18,28 /1 בושיו
Cor): xaos I4:5 211ִּפָמ. -- 105 219 1 ורכזי 5: 1 ךלא5  

 לא-תיב. = Mi 21% 4] s:ra. — Nah 2,9 x adde: vel potius היִמיִמ

 המהו . -- 1166 זס ?1 ןִּכ. — Sach 4641 לבבר דב.
 +1קַח 57 21בְעתִי 69 21ינממ | 107,25*% 3006: כז רָבָעַיַו 27 8

cfGn 8,1 ro7,29 ad DP’ adde not:l? DW! א. 103% א ךיתחשמ 127,2 4 
j2 adde not: prps .ן2ָא 

 אוט 218 /1 ארתו. Est2,54xlexcl Esr 5,17 /1 םלשוריב 8,12 ?1 ןטקה .
 ICh :1,10° z 1 lecceBaoA 11,32* א1ידַה 11,34° 11 Zapuoia (pr * היִמש(
 12,3% 2 6]% 12,12%] ₪00\ r24rfl ;ילארשי 17,6° א 657(1) 801
 !ססטקססג | 20,4%-% 2 1 'לָּמַה 26,6 א 1 חסשדסד6אסט 66 קזה6תו 700 (* ד₪)

 27,34 21 יּוהְוָנְּב. -- 2Cמ 1,172! הָלַעִּתִ 23% 91 זז 714 - זק;

 pone ° ad םישש 24,10 2 1

| 
| 

| 0: 



SIGLA ET COMPENDIA. 

A = Aquila A = versio arabica A = versio aethiopica 
8 = editio Bombergiana Jacobi ben Chajjim anni 1524/25 = = Quinta 

F 6 = versio graeca LXX interpretum 6° = codex Ambrosianus 
  5 6" = recensio hexaplarisא 6006 = 68
6% = codex Alexandrinus 6 = recensio Luciana 
GP = codex Vaticanus 6% = catena Nicephori 
GCom)p!l = editio Complutensis (1514—17) 6% = codex Marchalianus 
62 = codex Cottonianus Geneseos (= XII Parsons) 
GF = codex Bodleianus Geneseos GV°= Aldina (Ven. 1518) 
6* (6P* etc.) = prima manus, 6®°° etc. secunda, tertia manus 
6 (GF etc.) = altera versio (ex duplici) 
6 ipsum = omnes MSS vel gravissimi 

6 = Theodotion fi = versio coptica 
K = Ketib (Kr, KO‘ = K apud Orientales, Occidentales) 
# = versio vetus latina (Itala) secundum Sabatier 1739—49 (1751) 

# = codex Lugdunensis (ed. Ul. Robert 1881. 1900) 
015 = margo codicis Legionensis (ed. Vercellone, Var. Lect. Vulgatae, 

Al = Masora, textus masoreticus ]1860. 64) 
MS == codex manu scriptus MSS == codices manu scripti 

  10 MSS secundum de Rossi, Variae Lectionesץ6] 4 = .660 10155 ,41155
Vet. Test. 1784ss et Supplem. 1798, inclusis codicibus, qui prima, 

exclusis illis, qui secunda manu lectionem tuentur (cf. Var. Lect. 
I§ XLI, pag. XLVI) 

IMSF, MSJ, 3MSS™ etc. cf. Var. [pretum vel Targumi etc. 
GMSS, EMSS (vel 6MSS @MSS) etc. = codices manu scripti LXX inter- 

Occ = Occidentales Or == Orientales 
OrP7 = codex Tschufut-Kale 7 
Or = collatio Kahlii (cf. Kahle, der masor. Text etc., 1902) 

O = Oere (QF, Q° = Q apud Orientales, Occidentales) 
x. = Pentateuchi codex hebraeo-samaritanus 
xx = versio samaritana (Targum samaritanum) 
2 =~ Symmachus [Walton, 165 45s 
$ = versio syriaca secundum editionem Polyglottam Londinensem Briani 

$¥ = codex Ambrosianus 39 = editio Lee 1821. 23 
$ = versio syriaca hexaplaris cf. 6% SV = editio Urmiensis, 1852 

¢ = Targum (in Pentateucho = €9) 
@ = Targum editionis Bombergianae 8 1524/5 
61 = Targum Pseudo-Jonatan (ed. Ginsburger, 1903) 
J! = Targum Hiersolymitanum secundum (Fragmententargum) ed. 
¢ = Targum editionis Lagardianae 1872. 73 (Ginsburger, 1899 
GM = Merx, chrestomathia targumica, 1888 

$9 = Targum Onkelos (ed. Berliner, 1884) 
Fr = Praetorius, Targum in jemen. Uberlieferung (ad Jos et Jdc 
@™ = Targum editionis polyglottae Waltonii [1899. 1900) 

¥ = versio latina vulgata ¥Y“ = codex Amiatinus 
Var = varia lectio (cf. MS, MSS) 

Var = Var secundum Baer 
VarE?.#.3= Var cod. Erfurt. 1.2.3 



PP, Rho, 
+ 

Pi 

ye 

Ro. Var = Var sec, Firkowitsch (cf. Harkavy und Strack, Catalog 
der hbr. Bibelhdschr. etc., 1875) 

Vars == Var sec. Ginsburgii Biblia masoretica [Bible, 1897) 
(MSS, MSS® = Var sec. Ginsburg, Introd. to the .. Hebr. 

Var] = Var codicis Jemenensis (cf. Hoerning, Karaites MSS, 1889) 
Varkes = Var secundum Kennicott, Vet. Test. 1776ss. 
Var" == Var secundum Joh. H. Michaelis, 1720 
Var” = Var codicis Petropolitani anni 916 
Vars = Var secundum Strack, Gramm. des Bibl.-Aram.* 1905. 

Var secundum Wickes (Hebrew Accent. 1881. 87)בע" | =  
(6) W) (G) etc. = G6 etc. non verbotenus, sed secundum rem 
259 wo etc. = Gad y etc. 

add = additum, additamentum | m(w)lt | = multi, -ae, -a etc. 
al == alii, -ae, -a etc. nonn = nonnulli etc. 
alloc == aliis locis Occ = Occidentales 
c = cum om | = omittit, -unt 
c ast = cum asterisco (X) Or = Orientales 
cf = confer(endum) orig = originaliter 
cod(d) = codex, codices pau) © = DaucT etc, 
(com)pl = (com)plures pr = pro 
conjg = conjunge, -it praem = praemittit, —e 
crrp = corruptum prb = probabiliter 
dl = dele(ndum) prp(o)n = proponit, —unt (quidam 
dub = dubium | scriptores recentiores) 
Ed(d) = editio(nes) prps = propositum 
exc . = excidit, -erunt Q = 0 

frt = fortasse | Seb = 
Hex,hex= Hexapla, -ricum Sev = codex Severi hebraicus 
Hie(r) = Hieronymus sim(il) == similiter 
Hill = codex Hillel soph pas = soph pasug 
hod = hodiernum s, ss (Sqq)= sequens, sequentes 
inc(ert) = incertum s ast = sine asterisco 
id = idem sol = solum 
Jerus = codex Hierosolymitanus | Tig soph = Tigqun sopherim 
ins = insere (-it) trsp = transpone(ndum),-it,-unt 
invers = inverso ordine v, Vs = versus 

interv == intervallum Var = varia lectio, cf. Sigla 
Jub = liber Jubilaeorum vb = verbum, -a etc. 
K = Ketib V(e)rs = versiones (omnes vel 
1 = lege(ndum) vid = vide(n)tur [pleraeque) 
leg = legit, -unt 4 = addit (-unt); in enume- 
maj = majusculum randis codd=praeterea 
min = minusculum > = plus quam, deest in 
MS = codex manu scriptus ; = textus (forma) conjec- 
MSS = codices manu scripti, cf. tura probabilis 
m(tr) cs = metri causa Ch ות = api) (et cetera) 

Gn Ex Lv Nu Dt Jos Jdc 1S 2S IF IS 2S IR 2R Jes Jer Ez Hos Jo Am 
Ob Jon Mi Na Hab Zeph Hag Sach Mal Ps (w) Prv Hi(lj) Cant Ru 
Thr Qoh Est Da Esr Neh 16 2Ch 
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